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મૂ અંગ્રેજી િસ્તતુતનુ ં(Presentation) ગજુયાતી બાાભા ંઅનલુાદ 

 આ પ્રસ્તતુત (Presentation) એલા રોકોને ધ્માનભાાં ફનાલલાભાાં આવયુાં છે, કે જેભની ાવે વતાંથ 
તલમ ય યુતી ભાહશતી નથી અને ટૂાંકભાાં વતાંથ ધભમનો ઇતતશાવ, તવદ્ધાન્ત, વાહશત્મ, ભાન્મતા 
લગેયેની ભાહશતી ભેલલી શોમ. 

 
 પક્ત ભાદશતી અન ેઅભ્માવ ભાટે. 
 તનકારવ ચચાા અન ેતલચાય ભાટે. 
 ઔઈ ણ જાતન ધાતભિઔ અન ેયાજઔીમ િચાય ઔે તલલાદન ેસ્થાન નથી. 
 આ િવેેંટેળનન ેભજબતુ આધાય લાા દસ્તાલજે, ભાદશતી અન ેસતુલખ્માત ળળંધનઔાય અન ેરકેઔના ઔાભ ય આધાદયત 

ઔયલાભા ંઆલરે છે.  
 જૂજ જગ્માએ, ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતતભા ંભોખકઔ યંયા દ્વાયા વચલામરેી ભાદશતીન ણ િમખ ઔયલાભા ંઆલરે છે. 
 તાની વભજ અન ેતલલઔે બદુ્ધદ્ચન ેલાયીન ેઆ તલમ ણ તાન ભતંવ્મ તમૈાય ઔયલા તલનતંી. 
 વાચા વતથં ધભાન ેઅભાતનત ન ઔયલાન યેૂ યૂ િમાળ ઔયલાભા ંઆવ્મ છે. 
 છતામં ઔઈ જગ્માએ ઔઈ અમગ્મ દેકામ ત તને ેઔઈ ણ ધભા ઔે વિંદામ તલરુદ્ચ ન ખણી રવે ુ.ં 
 આ િવેેંટેળનન શતે ુવયઔાયી દસ્તાલજે, વળંધનઔય અન ેરકેઔના ઔાભ ય આધાય યાકીન ેપક્ત ઐતતશાતવઔ વચ્ચાઇન ેરઔ 

વાભ ેમઔૂલાન છે. 
 “વતથં” અન ે“વતથંી” ળબ્દન ેએઔ ફીજાના ફદર ેલાયલાભા ંઆવ્મ છે. જમા ં“વતથં” રખ્યુ ંશમ તને અથા “વતથંી” 

થત શમ છે. 
 તલેીજ યીત ે“દશિંદુ” અન ે“વનાતની” ળબ્દન ેણ એઔ ફીજાની ફદર ેલાયલાભા ંઆવ્મા છે. 2 
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 આ િેવેંટેળનને નીચે િભાણે તલબાખભા ંફાટંલાભા ંઆલરે છે; 
 

1. ચયણ ૧: ઇભાભ ળાશ સધુીન ઔા 

2. વયઔાયી દસ્તાલજે અને વળંધનઔાયન તનષ્ઔા 
3. તાઔીમા 
4. ચયણ ૨: ઇભાભ ળાશ છીન ઔા 

  
3 

ચયણ 

 

1. ચયણ ૧ 

ઇભાભ ળાશ સધુીન ઔા 
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 ચયણ ૧ભા ંનીચે મજુફના મદુ્ઙાને આલયી રેલાભા ંઆલરે છે;  

1. વતથંનુ ંમૂ 
2. ઈભાભ ળાશની ભતૂભઔા 
3. વતથં ધભાન િચાય 
4. ધભા દયલતાનની દ્ચતત 
5. ઇભાભ અને અકડં જમત 
6. સપૂી આલયણ 
7. સપૂી બાલ 
8. વતથં ધભાન તવદ્ચાતં   
9. દવ અલતાય – શીન્દુના દવઅલતાયથી ઔેટર લેખ છે? 
10. વતથંના વાદશત્મ – ખીનાન અને દુઆ / ઔરભા 

5 

 મદુ્ઙા  

 

1.1 વતથંન મૂ 

એઔ ટૂંઔી નોંધ...  
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 ઇસ્રાભના સ્થાઔ એટરે ભશમ્ભદ ેખફંયના મતૃ્ય ુછી ઇસ્રાભ ધભાના ફે મખુ્મ થં/વિંદામ 

ઉબા થમા... તળમા અને સનુ્ની. 
 તળમા ધભા ાલાલાા તળમા ભશમ્ભદ ેખફંયના જભાઈ એટરે અરીને બખલાનન 

અલતાય ભને છે. આ બ્રહ્ાડંને ફનાલનાય અકડં જમતન તેભનાભા ંલાવ છે એવુ ંતેલા રઔ 
ભાને છે. 

 આ અકડં જમત અરોદઔઔ યીતે તતાથી તુ્રભા ંલળં લાયભા ંઉતયત ુ ંઆલે છે. એટરે અરીના 
લળંજભા ં(વીધા લળં લેરાભા)ં એઔ વ્મક્ક્ત ાવે આ અકડં જમત શય લકતે શમ છે.  

 જે વ્મક્ક્તને અકડં જમતન ધાયઔ તયીઔે ભાનલાભા ંઆલે છે, તેણે એ વભમના “ઈભાભ” અને 
તેના ઔાયણે અરીન જીલત અલતાય તયીઔે ભાનલાભા ંઆલે છે. 

 અરીના લળંભાજં, ેઢી દય ેઢી, આ અકડં જમત ઊતયત ુ ંઆલે છે. 
 ધીયે ધીયે જેભ વભમ વાય થત ખમ અને આંતદયઔ જખડા, ભતબેદ, ખનુ જેલા ંઔાયણના 

રીધે તળમા થંભા ંફંટ ડી. 7 

વતથંન મૂ ... 

 
 ઇસ્રાભ -> તળમા -> ઈસ્ભાઈરી -> તનઝાય થંની સ્થાના ૧૦૯૪ભા ંઅરાભત 

(શાર ઈયાન)ભા ંએઔ ઈસ્ભાઈરી દાઈ (િચાયઔ) શવન-એ વબ્ફાશ દ્વાયા ઔયલાભા ં
આલરે છે. શવન-એ વબ્ફાશ ઈભાભ “તનઝય” ભાટે દાઈનુ ંઔાભ ઔયતા શતા એટર ે
તનેા ઔાયણે “તનઝય” ઔે “તનઝયી” ળબ્દન િમખ આ થંના નાભભા ંઔયલાભા ંઆલ ે
છે. 

 વતથં એ તનઝાયી થંનુ ંએઔ ટેા પાટંુ ઔે થં છે.  
 વતથંની ફ ેમખુ્મ ળાકા છે; 

 કજા, જે આખા કાનને ઈભાભ તયીઔે ભાને છે, અને 
 ઈભાભ ળાશી, ઔે જેલ  ઈભાભ ળાશના લળંજને ઈભાભ તયીઔે ભાને છે. આ થંને ીયાણા 

થં તયીઔે ણ કલાભા ંઆલે છે. 
8 
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 ધ્માન લૂાઔ ઔાજીથી તનભામરેા “ીય” અન ે“દાઈ” ભાયપત ઈભાભ તનેુ ંઔાભ ઔયે 

છે.  
 ઈભાભ ત ેીયન ેતનભ ેછે. ીયન ેઅમઔુ ભખુરીઔ જગ્મા આલાભા ંઆલ ેછે, જેભા ં

તણેે ધભા િચાય ઔયલાન શમ છે અન ેનલા અનમુામી ળધીન ેરાલલાના શમ છે. 
ીય ઈભાભન ેવભમ વભમ ય તાના ઔામાની િખતતની જાણઔાયી આતા શમ 
છે. 

 વય બાાભા ંવભજલા ભાટે, ઈભાભની એઔ યાષ્રતતની જેભ ઔેન્દ્ન્િમ વિા શમ છે 
ત્માયે ીય તનેી નીચ ેઅરખ અરખ િાતંના ઔરઔેટયની વિા બખલ ેછે અન ેછેલટે 
ઈભાભન ેજલાફદાય શમ છે.  

 ફીજી ફાજુ દાઈ નુ ંઔાભ શયતા-પયતા ધભા િચાય ઔયી ીયની ભદદ ઔયલી.  
 આલી યીત ેઈભાભ તાનુ ંગય છડયા તલના તાના ઔાભ ય યુ ઔંરર/ઔડ 

યાકી ળઔત ઔાયણઔે તનેી ાવ ેએઔ વ્મલક્સ્થત વસં્થાઔીમ ભાખુ ંતમૈાય શત ુ.ં  9 

ઔામા િણારી 

 
ીય ળમ્વન ડ-તય, ીય વદૃદ્ઙીન વતથંના વાચા 

સ્થાઔ શતા. ીય વદૃદ્ઙીનની ઔફય ઉચ, ાદઔસ્તાનભા ંછે. 
એભના દીઔયા અને ઉિયાતધઔાયી ીય ઔફીરુદ્ઙીન (અબ ુ

ઔરદંય શવન ઔફીરુદ્ઙીન) એ તેભના તતાના ઔાભને આખ 
લધાયુું. તેભની ઔફય ણ ઉચ, ાદઔસ્તાનભા ંછે. 

ીય ઔફીરુદ્ઙીનના દીઔયા, ઈભાભ ળાશ, ીયાણા વતથંના 
સ્થાઔ છે. 

10 
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 વતથંની સ્થાના ાછની દશરચાર ૧૪તભ વદીભા ંઈસ્ભાઈરી ધભા િચાયઔ, ઔે 

જેલ ઈયાન (તળિમા / પાયવ)થી આવ્મા શતા, તભેના દ્વાયા ળરુ ઔયલાભા ંઆલી. 
 શતળમાય અન ેબણેર ધભા િચાયઔએ વહુથી શરેા ંસ્થાતનઔ બાા અન ેકાવ ઔયીન ે

વસં્કૃત બાાન આભ્માવ ળરુ ઔમો. વાથ ેવાથ ેદશિંદુ ધભાના વાદશત્મ ય િભતુ્લ 
શાતવર ઔયુું. 

 શીન્દુ ધભા અન ેઇસ્રાભના તવદ્ચાતંન ેઉખચત અન ેવ્મલશાદયઔ યીત ેબેલીન ે
અનમુામીન ેઇસ્રાભ તયપ રઇ જલાન યસ્ત તમૈાય ઔમો, જેથી ધભા દયલતાનભા ં
વયતા યશ.ે 

 શીન્દુ ધભાની યચના અન ેતવદ્ચાતંન ેભતા નલા વ્માખ્માન તમૈાય ઔમાા અન ે
સ્થાતનઔ બાાભા ંવસં્કૃત બાાના શ્રઔન રૂ રઈન ેિચાય ઔયલાનુ ંળરુ ઔયુું. 

 સદુ્ચ સપૂીલાદથી રઈન ેશદુ્ચ શીન્દુલાદના તલમન ળભાલળે ઔયલાભા ંઆલરે છે. 11 

... સ્થાના -એઔ આછી રૂ યેકા 

 

1.2 ઈભાભ ળાશની ભતૂભઔા 
ઈભાભ ળાશ ઔણ શતા? 

શુ ંતેભણે ઈભાભ તયીઔે નભલાભા ંઆલરે શતા? 
બાયતભા ંતેભન ભઔવદ શુ ંશત? 

12 
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 ઈભાભ ળાશના નાભભા ં“ઈભાભ” ળબ્દ એ ઔંઈ ળીાઔન િતતઔ નથી ઔે તેભણે “ઈભાભ” તયીઔે નીભલાભા ંઆલેર 

છે એવુ ંણ નથી દળાાલત ુ.ં તેભના ભાટે “ઈભાભ” ળબ્દ ત પક્ત તેભના યુા નાભ “ઇભામદુ્ઙીન” નુ ંવખંક્ષપ્ત રૂ 
છે. 

 વૈય્મદ ઈભાભ ળાશન (ણૂા નાભ ઇભામદુ્ઙીન અબ્દુય યશીભ વૈય્મદ) જન્ભ ઉચભા ં(ાદઔસ્તાનભા)ં થમ શત 
અને તેભની ૧૯ લાની ઉભયભા ંતેભના તતા, ીય ઔફીરુદ્ઙીનન, દેશાતં થઈ ખમ.  

 તેભના તતાના મતૃ્ય ુલકતે ઈભાભ ળાશ ઉચભા ંશાજય નશતા ણ ચભત્ઔાદયઔ યીતે તેભણે તતાના મતૃ્યનુી 
ભાદશતી ભી અને તેભની ઠાઠડીને રઈ જલાની ગડીએ ઈભાભ ળાશ હ્ચી ખમા.  

 ત્મા ંતેભણે કફય ડી ઔે તેભના ૧૭ બાઈ એ તેભના તતાની તભરઔત લેંચી રીધી છે અને તેભના ભાટે ઔંઈ 
યાખ્યુ ંનથી. 

 તેભણે એ ણ કફય ડી ઔે તેભના ઔાઔા તજુદ્ઙીનને ીયની ખાદીના ઉિયાતધઔાયી તયીઔે નીભલાભા ંઆવ્મા છે. 

13 

ઈભાભ ળાશની ભતૂભઔા ... 

 
 ઠાઠડીને આખ લધતા ંઅટઔાલીને ઈભાભ ળાશ તેભના તતાની તભરઔતભા ં

તાન બાખ, તેભના ૧૭ બાઈ ાવેથી ભાખંલા રાગ્મા. 
 જમાયે તેભના બાઈએ ઈભાભ ળાશની લાત ન ભાની ત્માયે ઠાઠડીભાથી 

એઔ ભાા અને વાઔાય વાથે એઔ શાથ ફશાય આવ્મ. 
 વાથે એઔ આલાજ ફશાય આવ્મ અને ઈભાભ ળાશને ઈયાન જઈને તેભના 

ઔાઔા ાવેથી તાન શક્ક ભાખંલાનુ ંઔહ્ુ.ં 
 ઈભાભ ળાશ તયતજ ઈયાન ભાટે યલાના થમા અને ત્મા ંજઈને “ઈભાભ”ને 

ભળ્મા ણ તાને ીય તયીઔે ઈભાભ ાવેથી નીભાલલા વપ ન થમા. 

14 

... ઈભાભ ળાશની ભતૂભઔા ...  
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 ઈભાભ ળાશ બાયત ાછા લળ્મા અને ગજુયાત તયપ યલાના થમા. 
 ઈભાભ ળાશ અભદાલાદની ફાજુભા ંખીયભાથા ખાભના ફશાય ીયાણાભા ં(ભતરફ “ીય” ઔા 

આના) આલીને સ્થામી થમા. આ જગ્માને ઈભાભયુા / ઈભાભયૂી ણ ઔશલેાભા ંઆલે છે. 
 બાયત આલીને તેભના તતા અને દાદાનુ ંઅધરંુૂ યશલે ુ ંઔાભ આખ લધાયલાનુ ંચાલ ુયાખ્યુ.ં  
 ચભત્ઔાદયઔ ળક્ક્તની ભદદથી ગણા શીન્દુને વતથં ધભા તયપ લટરાલવ્મા.  
 ૬૩ લાની ઉભયભા ંતે ગજુયી ખમા અને તેભને ીયાણાની દયખાશભા ંદપન ઔયલાભા ંઆવ્મા 

છે.  
 તેભની ખાદીના ઉિયાતધઔાયી તયીઔે, તેભના દીઔયા, નયુ મશુમ્ભદ ળાશને નીભલાભા ંઆલેર છે. 

તેભના નાભ આખ “નયુ” ળબ્દ એ દળાાલે છે ઔે, ીયાણા થંી (ીયાણા વતથંી) ભાટે 
તે “ઈભાભ” શતા. 

15 

... ઈભાભ ળાશની ભતૂભઔા 

 

1.3 િચાય દ્ચતત 
(િખડંા/Propaganda) 

ઈસ્ભાઈરી ધભા િચાયઔની વપતા ાછની... 
એઔ અવયઔાયઔ યણનીતત 

16 
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17 

તળમા ધભા િચાયઔને 
બાયતભા ંભટી વપતા 
ભલા ાછ મૂભતૂ  
િચાય દ્ચતત અથલા ઔે 

િખડંા 
(Propaganda) 

 
 ઇસ્રાભ શભેળા ંધભા દયલતાન ઔયાલનારંુ યહ્ુ ંછે અને આજે ણ એ િવતૃિ 

ચાલ ુછે. 
 જે ખતતથી અન્મ દેળભા ંતેન પેરાલ થમ તે ઇતતશાવભા ંઅજડ છે. 
 મહદૂી, દશબ્ર ૂઅને અયફી બાી રઔના દેળભા ંઇસ્રાભને ખફૂ વપતા 

ભી.  
 ણ જે દેળભા ંઅરખ વાસં્કૃતતઔ તલચાય ધાયા ચારતી શતી, જેભ ઔે યયુ, 

બાયત, ચીન લખેયે, તેભા ંઇસ્રાભને કાવ વપતા ન ભી. વેંઔડ લોના 
લચાસ્લ છીજ ઇસ્રાભની િખતત થઈ. 

18 

િખડંા -ષૃ્ઠભતૂભ 
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 અયફી વસં્કૃતત ન ધયલતા દેળભા ંઇસ્રાભન ેઔેલા તલઘ્નન વાભન ઔયલ ડય, 

તનેા ય નજય નાકીએ; 
1. એઔ અનમુામીને તલદેળી બાાભા ંદળાાલેર ધાતભિઔ તલચાયને તેભજ તલદેળી ધાતભિઔ-ભા-

દંડ (Standards) ને અનાલવુ ંલખેયે જરૂયી શત ુ.ં 
2. લણા આધાદયઔ વાભાજજઔ વ્મલસ્થા જેલી ઔે બાયતભા ંિચખરત છે, તેભા ંએઔ વભાજ 

તલશણી વ્મક્ક્ત ઔે જ્ઞાતતથી અરખ થમેર વ્મક્ક્તની ઔઈ દઔિંભત નથી, તેલા વજંખભા ં
વામદુશઔ ધભા દયલતાનજ ઔાભ ઔયી ળઔે. એઔ વ્મક્ક્ત નદશ ણ યૂી જ્ઞાતત ઔે વભાજન 
ધભા દયલતાન ઔયલ જરૂયી છે. 

 આ તલચાય ન અનાલાન ેઔાયણે અન્મ દેળની તરુનાભા,ં ઇસ્રાભન,ે બાયતભા ંછ 
િતતવાદ ભળ્મ.  

 કુળ અન ેઠવ યણનીતત અનાલીન,ે તનઝાયી ધભા િચાયઔએ એલી દ્ચતત 
અનાલી ઔે જેના ઔાયણે ઉય જણાલરે તલઘ્નન ઉામ ળધી ળક્યા. 19 

િખડંા -તલઘ્ન  

 
 આલા વજંખભા ંધભા દયલતાન ફ ેમખુ્મ તવદ્ચાતં ય તનબાય ઔયે છે;  

1. ઇસ્રાભનો ભતરફ અને વાંદેળને કડક અયફી આલયણથી જુદુાં ાડલાની 
વાશતવઔ વ્યશૂયચના. 

2. અમઔુ ખાવ જ્ઞાતતને રક્ષ ફનાલીને ધભા દયલતાનના પ્રમાળોને કેન્ર કયલા. 
કાવ ઔયીન ેછાત લખા ઉય ધ્માન આવુ ંઔાયણ ઔે, અન્મ લખાની તરુનાભા ં
આલા લખાના રઔ ય વભાજ ઔે જ્ઞાતતની ઔડ છી શમ છે. 

 ઇસ્રાભના ધભા િચાયઔએ ઇસ્રાભના ઉચ્ચ આદળોન ેઅનમુામીના લૂાજના ધભા 
(એટર ેદશિંદુ ધભા)ની દયબાા અન ેવસં્કૃતતભા ંવભજાવ્યુ.ં 

 દશિંદુ ધભાના િચખરત અન ેસુદંય આદળો, વસં્ઔાય, યીત યીલાજ, ભાન્મતા, ફધંન 
લખેયેન ેઅન ેઇસ્રાભી ખબા/આત્ભા/ફીજની આવ ાવ જડલાભા ંઆવ્યુ.ં 

20 

િખડંા –તલઘ્નન ઉામ ... 
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 વ્મક્ક્તખત ધભા દયલતાન અને વામદુશઔ ધભા દયલતાનના ઔાયણે ધભા 

દયલતાન ઔયનાયના દૃન્દ્ષ્ટએ ફહ ુભટ પયઔ ડે છે. વામદુશઔ ધભા 
દયલતાનથી રઔને સતુલધા યશ ેછે. તેભજ વખંતની અવય / િબાલના 
ઔાયણે ધભા દયલતાન વશલે ુ ંથઈ જામ છે. 

 વામદુશઔ યીતે ધભા દયલતાન થઈ ળઔે તે ભાટે તેભના ધભાના વતંની 
ચભત્ઔાદયઔ લાતાા ઔશલેાભા ંઆલે જેથી તેની અરોદઔઔ ળક્ક્તની લાતભા ં
રઔ વઔંાઈ જામ. 

 આલી યીતે નલા અનુમંામી તાના અણખભ અને તલયધ છડીને તયતજ 
વતથં ધભાન એઔ વતનષ્ઠ અને ચસુ્ત અનમુામી ફની જામ અને ધભા 
િચાયઔની લાત ાલા તૈમાય થઈ જામ. 21 

... િખડંા –તલઘ્નન ઉામ ...  

 
 “અરોદઔઔ ળક્ક્ત”  અન ે“યચા” લાી લાતાાની ભદદથી નલા અનમુામી 

જરદીથી નલ ધભા અનાલી ર ેઅન ેતાના અણખભ અન ેળઔંા છડી દે તલેી 
વ્મલસ્થા ઔયલાભા ંઆલી છે.  

 ઇસ્રાભન,ે છેર યખુ એટર ેઔખરયખુન, ધભા તયીઔે રઔ વભક્ષ મઔુલાન િમત્ન 
ઔયલાભા ંઆલ ેછે. 

 દશિંદુ ધભાના તવદ્ચાતંન ેઇસ્રાભભા ંબેલલાના િખડંા તવદ્ચાતં મજુફ “શરે 
ઈભાભ, અરી તાખરફ”ન ેબખલાન તલષ્ણનુ દવભ અલતાય તયીઔે રઔ વભક્ષ યજુ 
ઔયલાભા ંઆવ્મા.  

 તલેીજ યીત,ે ઈસ્ભાઈરી વફંધં જાલીન ેઈભાભન ે(ળરૂઆતથી જ) બખલાન 
તલષ્ણનુ અલતાય ફતાલાભા ંઆવ્મ છે અન ેતણેે નાયામણ અન ેતનષ્ઔરઔંી અલતાય 
તયીઔે નાભ આી કાલલાભા ંઆલ ેછે. 22 

... િખડંા –તલઘ્નન ઉામ ...  
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 કુયાનને આકયી લેદ (અથલા લેદ) તયીઔે જાશયે ઔયલાભા ંઆવ્યુ ંછે.  અન્મ 

ધાતભિઔ સુ્તઔ અને વાદશત્મને યદ્ઙ ઔયલાભા ંઆવ્મા છે તેવ ુ ંજાશયે ઔયુું છે. 
 ફીજી ફાજુ બખલાનના અલતાયની દશિંદુ યંયા ચાલ ુયાકી છે. 
 લાતાા આખ લધાયલા એવુ ંફતાલલાભા ંઆવ્યુ ંછે ઔે અરી તાખરફ, જે 

૧૦ભ અલતાય છે, એ ઔઈ વાધાયણ ધાતભિઔ નામઔ નશત, ઔે જે 
ઇતતશાવભા ંિખટ થઇ તાના ચભત્ઔાય ફતાલીને અનતંભા ંખામફ થઈ 
ખમ. 

 અરીની દેલી ળક્ક્ત, તેના ંઉિયાતધઔાયી ઈભાભભા ંઔશલેાતા “તનયાંતય” રૂે 
અલતાય રીધા યાકે છે. 

23 

... િખડંા –તલઘ્નન ઉામ 

24 

િખડંા –રૂદઢલાદી ઇસ્રાભ વાથે વરંગ્ન 
 

શુ ંઉય જણાલલેુ ંિખડંાના ઔાયણે નલ ધભા સ્થાપ્મ છે? 
 

આ િખડંા રૂદઢલાદી ઇસ્રાભ વાથ ેઔેલી યીતે વરંગ્ન છે તે જઈશુ.ં 
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 આગ જણાલેર પ્રોગાંડા વાંણૂમ યીતે ઇસ્રાભના તવદ્ધાાંતો વાથે વાંરગ્ન છે. 
 આણે જાણીએ છીએ ઔે ઇસ્રાભ શભંેળા દેલી અલતાયને ઐતતશાતવઔ 

અને દપરવદપકૌ  તવદ્ચાતં વાથ ેજડીને બખલાનની અલતાય ધાયણ 
ઔયલાની એઔજ િદિમા છે તેવુ ંભાનલા નુ ંવદં ઔયત ુ ંઆવ્યુ ંછે.  

 આ ફધુ ંશરા આદદ ભાનલ, ફાફા આદભ, વાથ ેળરૂ થયુ,ં જેને 
બખલાનન એઔ ભશાન ૈખફંય અને િચાયઔ છે તેવુ ંફતાવ્યુ ંછે. 

 સ્થાતનઔ તલચાયધાયા અને દયક્સ્થતત વાથ ેઅડચણ થલાની શારતભા ં
એલા તવદ્ચાતંને આખ ઔયલાભા ંઆલ ેઔે જેના િભાણે દશિંદુ ધભાના દેલ 
અને ભશાન વતં ત બખલાન દ્વાયા ધભા િચાય ઔયલા ભાટે આ દેળભા ં
ભઔરલાભા ંઆવ્મા છે, તેવ ુ ંફતાલલાભા ંઆલ.ે 

25 

િખડંા –રૂદઢલાદી ઇસ્રાભ વાથે વરંગ્ન ... 

 
 તલમને એઔ ઔદભ આખ લધાયલા, દશિંદુ ધભાના તલઔાવ ચિના આકયી 

ચયણભા ંઇસ્રાભને ખઠલેલુ ંછે તેલ િચાય ઔયલાભા ંઆવ્મ. 
 કુયાન છેર અને તનણાામઔ લેદ (અથલા લેદ) છે તેવ ુ ંફતાલલા રાગ્મા. 
 જેના ઔાયણે આખાઉ થમેર અલતાયની ઉયલટ જઈને યદ્ઙ ઔયી નાખ્મા અને 

બખલાનના અલતાય ચિને ણૂા થલાનુ ંજાશયે ઔયુું. 
 “વાચા” ધભા (એટરે વતથં)ને િખટ ઔયલાની િદિમાભા ંએલ તવદ્ચાન્ત 

યજુ ઔયલાભા ંઆવ્મ ઔે ઈવાઈ, મહદૂી જેલા ંઅન્મ ધભાની જેભ દશિંદુ ધભાને 
ણ આ િદિમાભા ંિાયંખબઔ ચયણ અથલા લૂા-તૈમાયી  રૂે યજુ ઔયલાભા ં
આવ્યુ.ં  

26 

... િખડંા –રૂદઢલાદી ઇસ્રાભ વાથે વરંગ્ન ...  
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 આ યીતે, શદુ્ચ ઇસ્રાભની નજયથી જઈએ ત ઇસ્રાભ અને દશિંદુ ધભા 

લચ્ચેન અંતય છ ઔયલા ભાટે ઈસ્ભાઈરી ધભા િચાયઔએ દ્ચતત 
અનાલરેી શતી, તે ઇસ્રાભના રૂદઢલાદી તવદ્ચાતં અને તલચાય ધાયા 
વાથ ેક્યામં ટઔયાતી નથી. 

 ટૂંઔભા ંિખડંા એલી યીતે તૈમાય ઔયલાભા ંઆવ્મ શત, જેના થઔી 
દશિંદુના ધભાના મલૂ્મ, તવદ્ચાતં અને આચાય-તલચાયન ેભ્રષ્ઠ ઔયી 
તાના ધભા ય તલશ્વાવ છૂટી જામ. 

 આ યીતે, દશિંદુને આકયે ઇસ્રાભ તયપ જતા યસ્તા ય ચારતા ઔયી 
દેલા. 

27 

... િખડંા –રૂદઢલાદી ઇસ્રાભ વાથે વરંગ્ન 

 
 ઈશ્તીઆઔ હુવનૈ કુયેળી સુ્તઔ “ધી મકુ્સ્રભ ઔમ્યતૂનટી પ ધી ઇન્ડ-ાઔ 

વફઔોંદટનેંટ" (ઔયાચી, 1977, pp. 41-2) ભા ંરકે ેછે ઔે, “દસ્તાલજેભા ંએલા ગણા 
દાકરાઑ જલા ભે છે ઔે જેભા ંઈસ્ભાઈરી ધભા િચાયઔ એઔ બ્રાહ્ણ ઔે દશિંદુ 
યુદશતનુ ંરૂ અનાલીન ેજાશયે દશિંદુ તવદ્ચાતંન તલયધ ન ઔયતા ંદશિંદુ ધભાના 
ામાની ધાયણાન ેભાન્મ યાકી ઈસ્ભાઈરી ભાન્મતા યક્ષ અન ેછુી યીત ે
ગવુાડીન ેધીયે-ધીયે ધભા દયલતાન ભાટે યસ્ત તમૈાય ઔમો.” 

 વંણૂા અન ેવક્ત ારનના અબાલથી ઇસ્ભરૈી ક્યાયેમ ખચિંતતત ન શતા ંઔાયણ ઔે 
તેન ેયૂી કાતયી શતી ઔે આકયે અનમુામી ધભાન ેવંણૂા યીત ેઅનાલી રળે ે
જ. 

28 

વાંદબમ ... 
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 અરી અશભદ બ્રશી “દશસ્ટયી પ ટોંફસ્ટનવ” (શૈદયાફાદ, 1987, pp. 133-4) ભા ંઔશ ે

છે, “ઈસ્ભાઈરી ધભા અનાલનાય ઔઈ ણ વ્મક્ક્ત ઈભાભ ઉય શ્રદ્ચા યાકી, ીય 
અન ેઅરીના લળંજન ેજૂમ ખણી, તાના યંયાખત યીત દયલાજ, નાભ, જ્ઞાતત 
ક યાકી ળઔે છે. આલી ઉદાય નીતતના ઔાયણે રશાણા, સભુયા, રખંા જેલી ગણી 
જ્ઞાતત ઈસ્ભાઈરી વતથં તયપ આઔાામા.” 

29 

... વાંદબમ 

 

1.4 ધભા દયલતાનની દ્ચતત 

વતથંના સ્થાઔ... ીય વદરૂદ્ઙીન દ્વાયા...  
ધભા દયલતાન ઔયાલલા ભાટે અનાલરેી દ્ચતત ઔેલી શતી? 

30 
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 “ઇસ્રાભ ઇન નથાન ઈન્દ્ન્ડમા” (અરીખઢ, 1993, p. 371) ભા ંરકેઔ મશુમ્ભદ ઉભય 

રક ેછે ઔે, “દશિંદુભા ંઇસ્રાભ રઔતિમ થલા ાછ નુ ંમખુ્મ ઔાયણ એ શઈ ળઔે ઔે, 
મકુ્સ્રભ િચાયઔ દ્વાયા નલા દશિંદુ અનમુામી ય તાના યંયાખત યીત યીલાજ 
છડી દેલા ભાટે ભજબયૂ ન ઔયલાભા ંઆવ્યુ.ં તેએ એલી દયઔલ્ના ઔયી ઔે 
અનમુામી તાના ભેે ધીયે-ધીયે ખફન-ઇસ્રાભી યીત દયલાજ છડી દેળ.ે આના 
ઔાયણે દશિંદુ દ્વાયા ઇસ્રાભ ધભા અનાવ્મા ફાદ ણ તાના યંયાખત યીત 
દયલાજ ાતા શલાના ઉલ્રકે ભે છે.” 

 તલેીજ યીત,ે ખીનાન, વાદશત્મના અન ેયંયાના મૂ વાય યથી વભજાઈ આલળ ે
ઔે ીય વદરૂદ્ઙીનન મખુ્મ ઉદે્ઙળ રઔન ેધીયે-ધીયે ત્રણ (3) ચયણભા ંતભેન ધભા 
દયલતાન ઔયાલલ. જે દ્ચતત તભેણે અનાલી શતી ત ેકાવ ધભા િચાયના ઢાચંા 
ઉય આધાદયત શતી. 

31 

ીય વદરૂદ્દીનની દ્ધતત 

 
 તળષ્મને નૈતતઔ અને વૈદ્ચાતંતઔ મરૂમના ભદદ દ્વાયા વતથં ધભાન વય 

ફધ આલાભા ંઆલત. િલચન, ખીનાન અને વાદશત્મભા,ં રઔની બાા 
અને ફરી ઉમખ ઔયી, સ્થાતનઔ વાઔેંતતઔ દયબાા, જેભઔે અરક 
તનયંજન (આ લણાનીમ), ગરુુ બ્રહ્ા (ભશમ્ભદ), નય નઔરઔં (અરી), નય 
(ઇભાભ), ગટ-ાટ, જા લખેયે, ને લાયલાભા ંઆલતી. 

 ગ્રાભ જનની બાાભા,ં ઉિભ કુળતા લાયીને કાવ ખીનાન યચલાભા ં
આવ્મા, જેથી રઔને તેભના યંયાખત બજન જેલી રશજેત ભે, જેભા ં
ીય વદરૂદ્ઙીન તાને ગયુ વશદેલ અને ગયુ શદયશ્ચિંની ઉાતધ આે છે. 

 દશિંદુભાથંી મવુરભાન ફદરલાની િદિમાને વય ફનાલલા ાછ બાય 
આલાભા ંઆવ્મ છે. 32 

ીય વદરૂદ્દીનની દ્ધતત 
ચયણ 1: ગબામલસ્થા 
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 ફીજા ચયણભા ંતળષ્મને એઔાતંભા ંભધ-યાતે્ર જ ઔયલા ભાટે ગરુુ 

ભતં્ર / વત ળબ્દ આલાભા ંઆલે છે. 
 તળષ્મને જાણ ઔયલાભા ંઆલે છે ઔે બખલાન તલષ્ણનુ દવભ 

અલતાય અરી રૂે અયફ કડંભા ંજન્ભી ચકૂ્ય છે અને શારે 
“ઇભાભ”ના રૂભા ંઈયાનભા ંલવે છે. 

 ટૂંઔભા ંનલા અનમુામી વતથંને તાની જૂની શ્રદ્ચાને યૂ 
ાડત ુ ંએઔ યૂઔ તયીઔે જતા ંથઈ જામ છે. ભશમ્ભદ ેખફંય 
અને અરીને તાના લૂાજની યંયા વાથે સવુખંત વભજે છે. 

33 

ીય વદરૂદ્દીનની દ્ધતત 
ચયણ 2: ભધ્મભ અલસ્થા 

 
 તળષ્મન ેધ્માનભા ંરીન ઔયી દેલા ય બાય આલાભા ંઆલ ેછે. 
 તમૈાય છી નલા અનમુામીન ેતભેના જૂના યીત દયલાજથી તલમકુ ઔયલાનુ ંઔાભ 

ીય વદરૂદ્ઙીનએ ળરૂ ઔયુું. દશિંદુની દિમાની તઔાના આધાયે તનિંદા ઔયલાનુ ંળરૂ 
ઔયુું, જેલા ઔે લણા બદે, મતુતિ જુા, ધાતભિઔ સ્નાન, દશિંદુ દપરવપીની ૬ મખુ્મ તલચાય 
લાી ળાા, વન્માવ અન ેત્માખની યંયા, લખેયે. 

 કયેકય ીય વદરૂદ્ઙીનએ રઔની શ્રદ્ચા નુ ંવોમ્મ યીત ેઇસ્રાભી ઔયણ ઔયી નાખ્યુ ંશત ુ.ં 
ણ તનેી વાથ ેવાથ,ે તણેે રઔની વસં્કૃતત વાથ ેક્યાયે ણ અડચણ ઊબી નશતી 
ઔયી. આના ઔાયણે દશિંદુ જન વમદુામ ેબાયતીમ રૂ ધયાલતા ઇસ્રાભના તવદ્ચાતંન ે
અનાલી રીધ. 

34 

ીય વદરૂદ્દીનની દ્ધતત 
ચયણ 3: યીલતમન અલસ્થા 
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 મુાંફઈ શાઈ કોર્મનો ૧૮૬૬નો તલખ્માત આગા ખાન કેવનો તનષ્કમ 
 ધભા દયલતાનના સતુ્ર રૂે ઈસ્ભાઈરી દાઈને (ધભા િચાયઔ) તનદેળન આલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ ં

ઔે. “જ તેભણે એઔ ઈવાઈને િબાલભા ંરઈને ધભા દયલતાન ઔયવુ ંશમ ત તેભણે મહદૂીના 
જીદ્ઙીણા અને મવુરભાનના અજ્ઞાન ઉય રાફંી ચોંડી લાત ઔયલી. ઈવાઈ ધભાના મખુ્મ 
ભાન્મતા ય શ્રદ્ચા દળાાલીને ધીયેથી ઈળાય મઔૂી દેલ ઔે એ ફધુ ંવાઔેંતતઔ છે અને તેભા ંઔંઈ 
ભટ યશસ્મ છે. તેવુ ંસચુાલલી, તેની વાચી શઔીઔત પક્ત ઈસ્ભાઈરી ધભા આી ળઔે તેલી લાત 
ઔયલી. ઈવાઈએ ક્યાઔં વાચી લાત વભજલાભા ંભરૂ ઔયી છે અને વાચ ધભા એજ છે જે 
ઈસ્ભાઈરી ધભા િચાયઔ ફતાલે ત.ે”  

 તેલીજ યીતે, જ એઔ મહદૂીન ધભા દયલતાન ઔયાલલ શમ ત તેભણે શરેા ંઈવાઈ અને 
મવુરભાન તલરૂદ્ચ ફરી તેન તલશ્વાવ જીતીને ઔશવુ ંઔે વાચ ભાતવમા આલળે અને એ ઔઈ નદશ 
ણ અરી છે. 

 વાય: મોજના એલી છે કે શરેાાં અનમુામીઓના ોતાના જુના ધભમનો પ્રચાય કયલો અને તેની 
વાથે બી તેનો તલશ્વાવ જીતી તેણે ધીયે ધીયે એભ વભજાલવુાં કે એ જે કાંઈ ધભમ ે છે એ પક્ત 
વાાંકેતતક છે. વાચો બગલાન અરી છે અને વાચો ધભમ તળમા મવુરભાન ધભમ છે. 35 

ધભા દયલતાન સતૂ્ર 

 

1.5 ઈભાભ અને અકડં જમત, ઔે 
ઇસ્રાભી નયુ, ાછની ધાયણા 

બખલાન તલષ્ણનુ જીલતા રૂ ખણાતા ઈભાભની શ્ુકંરા.. 
અને બ્રહ્ાડંની ઉત્તિનુ ંમૂ ધયાલતી, 

અકડં જમત (જેણે ઇસ્રાભભા ંનયુ ઔશલેામ છે) ાછની ધાયણા  

36 
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ઈભાભ અરી 
તલષ્ણનુ ૧૦ભ 

અલતાય 
આ ખચત્ર નીચે જણાલેર ઇટરી 
લેફવાઈટ યથી રેલાભા ંઆલેર 
છે. 
http://www.tradizionesacra.it
/imamali-krishna-vishnu.htm  

37 

 
 ળરૂઆતથીજ ઇસ્રાભ (અને ઇસ્ભૈરીસ્ભ)ભા ંેખફંય અને ઈભાભન ે

િાધાન્મ આલાભા ંઆવ્યુ ંછે. ભશત્લના ઔાભ ભાટે બરે તેભણે બખલાન 
એ વદં ઔમાા શતા,ં ણ તે વાધાયણ નાળલાન ભાણવ જ શતા.  

 વાધાયણ ભાણવથી પક્ત ચદડમાતી બદુ્ધદ્ચન પયઔ શત. 
 વભમ જતા ંઆ ચદડમાતી બદુ્ધદ્ચ ધીયે-ધીયે લધ ુને લધ ુદૈલી થતી ખઈ 

અને અન્મ તલચાય ધાયાના િબાલ તેભજ ઇસ્રાભના ંયશસ્મભમ 
તવદ્ચાતંના ઔાયણે એ અકડં જમત (એણે અયફીભા ં“નયૂ” ઔશલેામ છે) 
ફની ખઈ. 

38 
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 જેભ વતથંી “કાના”નુ ંનાભ ફદરીને જમતત ભદંદય ઔયલાભા ંઆવ્યુ,ં તેલીજ યીતે વતથંી 

કાનાભા ંફતી “ઇસ્રાભી નયુનુ”ં નાભ ણ ફદરીને “અકડં જમત” ઔયલાભા ંઆવ્યુ.ં એન 
ભતરફ, વતથંી ભદંદયભા ંજે અકડં જમત ફે છે, તે લાસ્તલભા ં“ઇસ્રાભી નયુ” છે. તેન દશિંદુ 
ધભા વાથે ઔઈ વફંધં નથી. 

 દદવ્મતા શલાના ઔાયણે, આ લસ્ત,ુ ઈભાભ અને ેખફંયભા ંિખટ થયુ,ં જેના ઔાયણે તે ઔામભી 
અને અતલનાળી ફન્યુ.ં તવદ્ચાતં એલી યીતે તલઔસ્મ ઔે એ લસ્ત ુશભંેળા ઈભાભ અરીના લળંભા ંએઔ 
ચઔવ રીટી/દયીભા ંખાદીતત તતા દ્વાયા તેના ંતનભાતા ઉિધીઔાયી તુ્રભા ંકુદયતી યીતે 
ઉતયત ુ ંઆલે છે એવુ ંઆ રઔ ભાને છે. 

 અકદંડત દયી િભાણે શાર ઈભાભનુ ંઅક્સ્તત્લ છે. તેલીજ યીતે બતલષ્મભા ંણ શભંેળા અક્સ્તલ 
યશળે. આ વવંાયની યચના થઈ તે શરેાથંી આ દયીભા ંક્યાયેમ કડંન નથી થયુ.ં 

39 

... ઈભાભ અને અકડં જમત ...  

 
 એના દયણાભે, અનમુામી એવુ ંભાનલા રાગ્મા ઔે શ્નુ્દ્ષ્ટની 

યચના ાછ જે ળક્ક્ત છે, તેજ ળક્ક્ત “ઈભાભીમત”ની અંદય છે. 
અને એટરા ભાટે શરે ઈભાભ, એટરે અરી, અને તેના ંછીના 
ઈભાભ અને શ્નુ્દ્ષ્ટના યચૈતા, એટરે બખલાન, આ ફધુ ંએઔજ છે. 

 એટરે, તાદઔિઔ યીતે, દશિંદુ ભાન્મતા મજુફ, બખલાન તલષ્ણનુ 
અલતાય રેલાની શ ૃકંરા ચાલુ ંયાકીને અરીએ અલતાય રેલાની 
લાત ખઠલી છે. 
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1.6 સપૂી આલયણ 

સપૂી તવદ્ચાતંનુ ંગ્રશણ ઔયવુ.ં.. 

41 

 
 વતથં ધભાના વાદશત્મભા,ં શરેાથી તૈમાય, બાલ વ્મક્ત ઔયલાની, સપૂી 

યીત અનાલીને રેકઔએ તાની બાલના અને નૈતતઔ મલૂ્મને યજુ 
ઔમાા છે. 

 ત્માય છી, સપૂી િતીક્લાદ (symbolism)ન સ્લરૂ લાયીને, આંતદયઔ ઔે 
ફાહ્ય યીતે, ચયી છુી તેભના િતતફતંધત (ઇસ્રાભ વફંધંી) ઉદે્ઙળને વાઔેંતતઔ 
યીતે ગવુાડી દેલાભા ંઆલે. 

 વાદશત્મના રેકઔન વદેંળ આલા ાછન રક્ષ શરેાથી જાણલા લખય 
આલા ખફન યંયાખત વાદશત્મની વાચી વભજ રેલી ફહ ુઔઠીન છે. 
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 વતથંી ીય દ્વાયા વાભાન્મ જીલનભા ંણ સપૂી આલયણન વપ 

ઉમખ ઔમો છે. 
 આજે ણ “ળમ્વ તફયેઝ” ઔે જેભને મરુતાનભા ંીય “ળમ્વ” ઔશલેાભા ં

આલ ેછે, શવન દમાા (શવન ઔફીરુદ્ઙીન) અને ઉચની ફાજુના શાજી વદય 
ળાશ (ીય વદરુદ્ઙીન) ને સપૂી ીય તયીઔે ભાનલાભા ંઆલ ેછે. 

 ીયાણાના ઈભાભ ળાશને ણ સપૂી ીયની ઉભા આલાભાાં આલેર 
છે. 
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1.7 સપૂી બાલ 

સપૂી બાલના પામદા અને ખેયપામદા... 
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 સપૂી બાલભા ંફાહ્ય આચયણ ય ક્યાયેમ બાય આલાભા ંઆવ્મ નથી. શભળેા ંસપૂી 

ઉદેળન ેભશત્લ ખણયુ ંછે. 
 ધાતભિઔ જીલનભા ંનતૈતઔ અન ેઆધ્માજત્ભઔ  ય ધ્માન આીને, સપૂી બાલભા ં

ક્યાયે ણ ફાહ્ય આચયણ ય ઔઈ તલળે રક્ષ નથી આલાભા ંઆવ્યુ.ં 
 આ લસ્ત ુએઔ ફાજુ પામદાઔાયઔ શતી, ત્માયે ફીજી ફાજુ એટરીજ જકભી શતી.  
 િભનુી દૈતનઔ િાથાનાન ાઠ ઔયલા ભાટે ઔઈ ફધંન ન શલાના ઔાયણે દશિંદુ 

અનમુામીન ેલટરાલલાનુ ંઔાભ ફહુ વય ફની ખયુ.ં 
 ણ ઇસ્રાભ વાથે વાંફાંધ ધયાલતા ફાહ્ય ચચન્શોના અબાલને કાયણે, હશિંદુ ધભમની કડ 

તેભના ય કામભ યશ ેતેલી ળક્યતાઓ ફની યશી. 
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 આના ઔાયણે જે અનમુામી કયા ઈસ્ભાઈરી તલચાય ધાયાને ભાનતા શતા, (દાકરા તયીઔે 

કજા) તેલા રઔ, પેયપાય ઔયતા-ઔયતા, ચક ઇસ્રાભ ધભા અનાલતા ખમા અને દશિંદુ ધભા 
અને તેની યીત દયલાજ છડતા ખમા. 

 ફીજી ફાજુ જે રોકો ઈભાભળાશી ીયોને ભાનતા શતા (ખોજાથી અરગ થમા છી) હશિંદુત્લના 
તનમતભત દફાલને કાયણે ઇસ્રાભથી રાાંફા યશલેા રાગ્મા. 

 આભા ંમખુ્મ મદુ્ઙ એ છે ઔે ઇસ્રાભ વાથે વફંધં ધયલતા ફાહ્ય આચયણના અબાલને ઔાયણે રઔ 
દશિંદુ ધભા તયપ લલા રાગ્મા. 

 આ મદુ્ઙાના રીધે, ીયાણા વતથં દ્વાયા તાદઔમાન ઉમખ ઔયીને, તાન ધભા લધાયલા ભાટે 
ઔેલ ઉમખ ઔયે છે, તે આણે આખ જશુ.ં 

 46 

... સપૂી બાલ 



20-Apr-2011 

24 

 

1.8 ધભા તવદ્ચાતં 

વતથંન ધભા તવદ્ચાતં ય એઔ આછી નજય 

47 

 
 કુયાનભા ંજણાલેર તવદ્ચાતં િભાણે, વતથં ણ એઔજ બખલાન, 

શ્નુ્દ્ષ્ટના યચૈતાને, ભાને છે. 
 ણ તેજ વભમે, વતથં દશિંદુ બખલાનના અલતાયના તવદ્ચાતંન 

ણ સ્લીઔાય ઔયે છે. 
 અકડં જમત ઔે “નયુ”(આખાઉ જણાલેર િભાણે) જે જીલન અને 

અંતયાત્ભાનુ ંમૂ છે, એ એઔ જીલતા વ્મક્ક્ત ય ઔેન્દ્ન્િત થામ છે. 
આ ભાણવ ળયીયથી વાધાયણ ભાણવ જેલજ શમ છે. 
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 ણ એ અકડં જમત અતલબાજીત શલાના ઔાયણે, અરખ-અરખ જગ્માએ 

ટુઔડાભા ંન યશી ળઔે એટરે બખલાન અને જમત-ધાયઔ વ્મક્ક્ત લચ્ચે વંણૂા 
વભીઔયણ શમ છે. 

 આ દદવ્મ વ્મક્ક્ત ફીજ ઔઈ નદશ ણ ઈભાભ શમ છે જે અરીન (મશુમ્ભદ 
ેખફંયન જભાઈ) લળંજ અને વીધી યેકા/દયીન ઉિયાતધઔાયી શમ છે.  

 ઈભાભને, એઔ દદવ્મ તેજ ધયાલત, રઔના નેતા તયીઔે ભાનલાભા ંઆલે છે 
અને દુતનમાભા ંશભંેળા ઈભાભની શમાતી શમ તેવ ુ ંણ ભાનલાભા ંઆલે છે. 

49 
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  શીન્દુના ચાય યખુન તવદ્ચાતં રઈને, વભમ ચિને ૪ યખુભા ંતલબાજીત ઔયલાભા ંઆવ્યુ ંછે.  
 દયેઔ યખુને અને ઔાભા ંબાખરા ઔયલાભા ંઆવ્મા છે, જેભા ંબખલાને અમઔુ રૂભા ંઅલતાય 

રીધ છે. 
1. શરે યખુ, વતયખુ, અને તેના ચાય ઔાભા ંભચ્છ, ઔચ્છ, લયાશ અને નયતવિંશ અલતાય 

થમા. 
2. ફીજ, ત્રેતાયખુ અને તેભા ંત્રણ ઔા અને તેના ંત્રણ અલતાય લાભન, યશયુાભ અને યાભ 

અલતાય થમા. 
3. ત્રીજ, દ્વાય યખુભા ંફે ઔા જેભા ંકૃષ્ણ અને બધુ અલતાય થમા. 
4. છેલ્રો અને તનણામમક યગુભાાં, કીયગુભાાં, એક કા છે, તેભાાં એકજ અલતાય “અરી”નો છે. 

 આલી યીતે દશિંદુના ૧૦ અલતાયના તવદ્ચાતંને વભજાલલાભા ંઆવ્મ છે અને છેલ્રા ઔાભા ં
ઇસ્રાભને જ ભાણવ જાતન ધભા ફતાલલાભા ંઆવ્મ છે. 50 
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 દયેઔ અલતાય રેલા ાછ બખલાનન મખુ્મ શતે ુઔઈ 

કાવ દૈત્મને ભાયલાન છે. 
એલીજ યીતે, ઔખર યખુભા,ં “ઔખરિંખ” નાભના દૈત્મને 

“તનષ્ઔરઔંી નાયામણ” ઈભાભ આલીને ભાયળે. 
 ઔખરયખુ ભાટે અથલા લેદ યચલાભા ંઆવ્મ છે અને ફીજા 

અન્મ લેદને યદ્ઙ ઔયલાભા ંઆવ્મા છે, એભ ઔશલેાભા ંઆવ્યુ ં
છે. 
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53 

હશિંદુ 
ધભમભાાં 
લાયી 

મજ્ઞ જેવુાં 
કાંઈ નથી 

 
 ખીનાન િભાણે, નઔરઔંી અલતાય તશ્ચભથી આલળ ે(અરાભત, ઈયાન તયપન 

વદંબા)  

 તનેુ ંમખુ્મ ઔામા દાનલ વાભ ેરડલાનુ ંછે અન ેકાવ ઔયીન ેઔખરિંખા/ઔખરિંખ અન ેતનેી 
દુષ્ટ અન ેાી ઔભોન અંત રાલલાન છે.  

 ઈભાભ ભશદીના શાથ ેઔખરિંખાન અંત એ અલતાય રલેા ાછની મખુ્મ ભતૂભઔા 
યશળે,ે જેના ઔાયણે ઔખરયખુન અંત આલળ.ે  

 ત્માય ફાદ તનષ્ઔરઔંી નાયામણ, તલશ્વ કંુલાયીઔા (કંુલાદયઔા ધયતી) વાથ ેરગ્ન ઔયળ.ે 
 જે જગ્માએ રગ્ન થળ ેએ જગ્મા કંુલાદયઔા ક્ષતે્ર તયીઔે કાળ ેઅન ેત્મા ંઈભાભ 

ળાશની ઔફય શળ.ે  

54 
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 ઔખરિંખાને દૈત્મના યાજા તયીઔે યજુ ઔયલાભા ંઆલરે છે ણ તેની ત્ની 

સયુજા યાણી (દશિંદુ ઔલ્ઔી યુાણભા ંતેન ઉલ્રેક નથી) ધાતભિઔ છે અને 
ધભા દયલતાન ઔયીને વતથં ધભા અનાલરે છે. 

 તાની જલાફદાયી યૂી ઔયતા જે લપાદાય અનમુામી છે, તે ફચી 
જળ,ે અને એઔ ગપુ્ત યંયાના વભ્મ ફનળ ેઅને તેભણે “યીકીવય” 
અને “ભનીન” ઔશલેાભા ંઆલળ.ે 

 ૧૨ ઔયડ ભાણવને (૧૨ ઔયડીની વફત) ભક્ષ ભળ ેઅને િભનુા 
ફતાલરે યસ્તા ય ચારીને અભયાયુી (તલળે સ્લખા) ભળ,ે જમા ં
પક્ત વાચા વતથંીજ જઈ ળઔળ.ે 55 

... ધભા તવદ્ચાતં ...  

 
 લપાદાય વતથંી શજાય લો સધુી યાજ ઔયળ.ે બખલાન ફધા 

જીલના ઔભોન દશવાફ યાકળ ેઅને તેના િભાણે તેભણે વજા ઔયળ ેઔે 
વાયા ઇનાભ આળ.ે  

 સયુ અને દયબાા દશિંદુ ોયાખણઔ ઔથા ભાથંી રેલાભા ંઆલી છે. છી 
બરે તે ઔલ્ઔી યુાણ શમ ઔે છી બાખલત યુાણ જેલા અન્મ યુાણ. 

 બાયત ઉભશાદ્વીભા ંતનઝાયી યંયાના યીલાજ િભાણે, આલા દશિંદુ 
મલૂ્મભા ંફદરાલ ઔયીને તેભણે ઇસ્રાભી યંખ આી દેલાભા ંઆવ્મ, 
જેના ઔાયણે ધભાભા ંઇસ્રાભી મલૂ્મ ળાભેર ઔયી ળઔામ. 

56 

... ધભા તવદ્ચાતં ...  
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 ઉયાતં, તેભની તાની અને ઇસ્રાભી દયબાાન ણ વભાતંય લયાળ 

ચાલ ુયાખ્મ, જેભ ઔે તનષ્ઔરઔંી અલતાય જેને “ભશદી” અને “ઔૈમભ” ણ 
ઔશલાભા ંઆલે છે, “સ્લાભી યાજા ળાશ”, “યીકીવય” (લપાદાય) “ભભીન” 
લખેયે.    

 તનષ્ઔરઔંી નાયામણની વેનાભા ંદશિંદુ ોયાખણઔ ઔથાના ાત્ર અને ઇસ્રાભી 
વ્મક્ક્તન ળભાલેળ છે. 

 દશિંદુભાથંી ભશાબાયતના ાત્ર જેભ ઔે ાચં ાડંલ, કંુતી, િોદી લખેયે 
અને અન્મ ઔથાભાથંી યાજા શયીળચિં અને બક્ત િશરાદન ણ 
વભાલેળ છે. 

57 

... ધભા તવદ્ચાતં ...  

 
 બમાનઔ વજાથી ફચલા ભાટે એઔ લપાદાય વતથંીની જલાફદાયીભા;ં 
 “ાલ” ીલાનુ ંઆલ ેછે, તભેજ 

 ઈભાનદાયીથી ધાતભિઔ ઔય એટર ે“દવન્દ” અન ે“રાખા” અચઔૂ ચઔૂલલાનુ ં
ણ આલ ેછે.  

 બાયતીમ તનઝયી દ્વાયા વાચલેરા “ભયણયાતં” લાત અને “તાયણશાય” 
રેક યથી જાણ થામ છે ઔે દશિંદુ ધભાની ઐતતશાતવઔ અને યુાણીઔ લાતાા 
યથી િેયણા રેલાભા ંઆલી છે. યંત ુતેને આકયી અને મખુ્મ ળૈરી અને 
દદળા પક્ત ઈસ્ભાઈરી તલચાયધાયા (દપરવપી) આે છે. 

58 

... ધભા તવદ્ચાતં 
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1.9 દવ અલતાય 
(વતથંી આવતૃિ) 

ફશાયથી દશિંદુ રૂ ધયાલતા વતથંી દવ અલતાયન... 
વાચા દશિંદુ દવ અલતાય વાથ.ે.. 

ઔઈ વફંધં ન શલા ાછના અમઔુ ઔાયણ 

59 

60 

બખલાન તલષ્ણનુા અલતાય (વતથંી િભાણે) દળાાલત ુ ંતળરા રેક 
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બ્રહ્ા (શ્નુ્દ્ષ્ટના યચૈતા) 

1) ભછ અલતાય 

યેભરુક 

ળકંાલતી 

ચદંડઔા 

ભનધાતા 

શભેયુ / દ્વાયાભાતી 

ળકંાસયુ 

રૂભાખત 

ભાનેત -> ઉગ્રવેન -> 
અજાવતૃ -> બ્રેવટ -> 

આવભતંયા ->  યીઔભરુક 

ભાતા 
ત્ની 

ખય / ગરુુ 

ક્ષતે્ર 

દૈત્મ 

યાજા 

લળંજ 

તતા 

2) ઔછ અલતાય 

ઔભરાલતી 
ફેચયાજી 

એઔારૂકી 
બાખયુ / 

ભાનવવયલય 

ભધઔેુતાફ 

અભયીળ 

લળંયતન -> દઔાએત -> 
ઔાજભ -> િજાત -> 

દાધભરૂકી 

યીક્ભરુક 

છીની 
સ્રાઈડ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

62 

3) લયાશ અલતાય 

દાધભરૂકી 
દ્માલતી 
વમ્મ 

એઔાસયુ 

ભામાય / બેનઔાસયુ 

ભયધ્લજ 

ધલૃ 

રૂઔં -> કરીત -> 
ખોતભ -> અભયીક 

4) નયતવિંશ અલતાય 

ચિંાલતી 
તરુજા બલાની 

અભયતજે 

ઔાશ્ભીય/ ચયનાયૂી 

શયણ્મઔશ્મ 

િશરાદ 

ભાનએત -> લળંલધાન -
> રચન -> ઔવભરૂકી 

અભયીક 

અખાઉ 
સ્રાઈડ 

ભાતા 
ત્ની 

ખય / ગરુુ 

ક્ષતે્ર 

દૈત્મ 

યાજા 

લળંજ 

તતા 

છીની 
સ્રાઈડ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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5) લાભન અલતાય 

ઔવભરૂકી 
રીરાલતી 

ઔદઔરા 

વશજાનદં 

ઔમરા ાટણ / 
લથંારી 

ફરીયાજા 

-- 

ભનધાતા -> થૃ્લીજ -> 
અવયત -> જભદખની  

6) યશયુાભ અલતાય 

યેણઔુા 

-- 

જનઔ તલદેશી 

ભામાયુ / ઔમરા 

ળસ્ત્ર અજુ ાન 

-- 

યઘ ુ-> નઘ ુ-> જેજાએત -
> ઔેલરીઔ -> એજેાર -

> દવયથ 

જભદખની 

અખાઉ 
સ્રાઈડ 

ભાતા 
ત્ની 

ખય / ગરુુ 

ક્ષતે્ર 

દૈત્મ 

યાજા 

લળંજ 

તતા 

છીની 
સ્રાઈડ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

64 

7) યાભ અલતાય 

દવયથ 

ઔોળલ્મા 

વીતા 
લતળષ્ઠ 

અમધ્માયૂી 

યાલણ 

શયીળચિં 

રલ -> દભ -> યીક -
> લીયાર -> લાસદેુલ 

8) કૃષ્ણ અલતાય 

દેલઔી 

રૂઔભણી 
લદે વ્માવ 

ખકુર / ભથયુા 

ઔંવ 

વશદેલ 

દભ -> વેસ્થાન ->  
ફેરસ્થાન -> લેણી 

લછયાજા -> તવિંશયાજા 

લાસદેુલ 

અખાઉ 
સ્રાઈડ 

ભાતા 
ત્ની 

ખય / ગરુુ 

ક્ષતે્ર 

દૈત્મ 

યાજા 

લળંજ 

તતા 

છીની 
સ્રાઈડ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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9) બધુ અલતાય 

તવિંશયાજા 

યેણઔુાલ 

શયતવદ્ધદ્ચ 

શવંયાજ 

દશભયૂી / કુરુકે્ષત્ર 

દુમોધન 

યતુધષ્ઠીય 

ળીળ -> વાભ -> વલઔુન -> શારૂન -> અવરભ-> 
આદભ -> તનઝાય -> ભીજાય -> અરીમાવ -> 
ભારીઆવ -> મલુ્ઔાન -> ઔાજભ -> ઔશયે -> 
ઔાએભ -> ખારીફ -> અરેફ -> ઔામભ -> 
ભયાદ -> મનુારેપ -> શાવભ -> ભતરફ -> 

અબતુારેફ 

10) તનષ્ઔરઔંી નાયામણ  
મયુતઝા અરી 

ફીફી પાતતભા 

પાતતભા 

નફી ભશમ્ભદ 

દેરભ દેળ - ઈયાન / 
કંુલાદયઔા 
ઔખરિંખ 

ગપુ્ત અલતાય 

છીની સ્રાઈડ 

અબ ુતારફે 

અખાઉ 
સ્રાઈડ 

ભાતા 
ત્ની 

ખય / ગરુુ 

ક્ષતે્ર 

દૈત્મ 

યાજા 

લળંજ 

તતા 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8 
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10) તનષ્ઔરઔંી નાયામણ  
–શઝયત અરી 

ઈભાભ 

શવન 

હવૈુન 

જેનરાફદદન 

ભ. ફાઔય 

જાપય 

ઈસ્ભાઈર 

નયુ વતખય 

નયુ વતખય 

મવુાપયીન 

જભારદદન 

મવુાપયીન 

ભશયેદીન 

શાદીન 

વરાઉદ્ઙીન 

પાજર ળાશ 

ઔાવભ ળાશ 

અશભદ ળાશ 

નાવીય ળાશ 

મવુારઔ ળાશ 

ભશબ ૂ

ભસ્તાખં 

ભશીઆધીન 

મભુનળાશ 

કરઔળાશ 

તનઝાયળાશ 

ઇસ્રાભળાશ 

વરાઉદ્ઙીન 

ળાભશદુ્ઙીન 

ળભશદુ્ઙીન 

નવીયદદન 

વાદશફદદન 

વદ્રદુદન 

ઔફીરુદ્ઙીન 

ઈભાભ 
ળાશ 
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 ઉય જણાલેર સ્રાઈડ યથી જાણલા રામઔ મખુ્મ મદુ્ઙા આ િભાણે છે; 

1. બખલાનના શરેા અલતાયથી રઈને છેલ્રા અલતાય સધુી એ અકદંડત વીધી દયીભા ં/ યેકાભા ંથમ છે. 
એટરે ભછ અલતાયથી રઈને મતુાઝા અરીને આલયીને, ઈભાભ ળાશ સધુીન લળં (શદયલળં) એઔજ વીધી 
દયી/યેકાભા ંથમ છે. (કુ ફદરત નથી). 

2. ફીજા ળબ્દભા,ં બખલાન એઔજ લળંભા ંેઢી દય ેઢી એઔજ યેકાભા ંજન્ભ રીધ છે. 

3. વતથં મજુફ લળંજની આ યેકાને “શદયલળં” ઔશલેાભા ંઆલે છે. (શયીલળં મદુ્ઙાને ય કાવ ધનભા ંયાકજ). 

4. બખલાન એ શરેા ં૯ અલતાય બાયતભા ંરીધા. 
5. છેર અને ૧૦ભ અલતાય બખલાને, ઈયાન દેળભા,ં રઇ રીધ છે. ઔઈ ણ દશિંદુ ભાટે આ લાત અજામફ 

જેલી રાખળે. 
6. દશિંદુ દવ અલતાય મજુફ, બખલાનન દવભ અલતાય ઔખરયખુના અંત વભમેજ થળ.ે ણ વતથંી દવ 

અલતાયભા ંબખલાને ૧૦ભ અલતાય રઈ રીધ છે. 
67 

ઉય જણાલેર સ્રાઈડ યથી 
જાણલા રામઔ મદુ્ઙા ... 

 
7. ૧૦ભ અલતાય ફીજ ઔઈ નથી. એ છે ઇસ્રાભના સ્થાઔ, ભશમ્ભદ 

ેખફંયના જભાઈ, શઝયત અરી. અને અરી જ શરેા ઈભાભ છે. 
8. ભાણવના નાળલાન ળયીયની વીભાના ઔાયણે બખલાન એટરે અરી 

તેભના લળંજની એઔ તનતશ્ચત યેકાભા ંઉિયાતધઔાયીના રૂે ાછા જન્ભ 
રેતા યશળે.ે 

9. આ યેકાને ઈભાભ ળાશથી રઈને તેભના દીઔયા નય ભશમ્ભદ ળાશ સધુી 
જડલાભા ંઆલી છે જેના ઔાયણે નય ભશમ્ભદ ળાશ તેભના વભમ 
ઔાભા ંજીલતા ઈભાભ, એટરે અરીન અલતાય, એટરે બખલાન 
તલષ્ણનુ અલતાય, ફતાલલાભા ંઆલ ેછે. 

68 

... ઉય જણાલેર સ્રાઈડ યથી  
જાણલા રામઔ મદુ્ઙા 
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શલે આણે વતથંી દવ અલતાય ઉય 
ડેર “દશિંદુ ડદ” ઉાડીને લાસ્ત ુશઔીઔત 

જઈએ... 

 
 શરે અલતાય, ભછ અલતાય, એટરે ભછરીના લળંભા ંભાણવ જન્ભે 

અને તેભા ંઔછ એટરે ઔાચફ અને ાછા ભાણવ. તેના છી લયાશ 
એટરે સલુય અને તેના લળંભા ંભાણવ અને ત્માય છી નય+તવિંશ. 

 દશિંદુ ધભાભા ંઆે વહુ ંજાણીએ છીએ ઔે નયતવિંશ અલતાયભા ંનયતવિંશ 
બખલાનના ઔઈ ભાતા ઔે તતા નશતા. જમાયે િશરાદને તેભના 
તતાએ ધકધકતા રકડંના થાબંરાને ખે રખાડલાનુ ંઔહ્ુ ંત્માયે 
રકડંન થાબંર પાડીને બખલાને નયતવિંશ અલતાય રીધ. બખલાન 
જન્મ્મા ંનશતા તે િખટ થમા શતા. 

 દશિંદુ ળાસ્ત્રભા ંબખલાન નયતવિંશના ભાતા તતાન ક્યામ ઉલ્રેક નથી. 
70 
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 ત્માય છી, વતથંી દવ અલતાયભા,ં નય+તવિંશના લળંભા ંાછા ભાણવ જન્મ્મા.ં 
 બખલાન યશયુાભએ ક્યાયેમ રગ્ન નશતા ઔમાા. આ લાત ત િખ્માત છે. તે અકડં 

બ્રહ્ચાયી શતા. ણ વતથંી દવ અલતાયભા ંતેના રગ્ન થમા શતા અને તેભના લળંજ ણ 
શતા.  

 દશિંદુ િભાણે યશયુાભ તલષ્ણનુ અંળ અલતાય શતા અને તેભન અલતાય, યાભ અલતાયના 
વભમ ઔાભાજં થમ શત. ણ વતથંી િભાણે યશયુાભ અલતાયના લળંભા ં૭ભી ેઢીએ 
યાભ જન્મ્મા છે. 

 દશિંદુ ભાટે આ લાતાા યેૂ યૂી કટી છે અને ચકી ફનાલટી છે. 
 ત્માય છીન અલતાય બખલાન યાભન છે. 
 આણે જાણીએ છીએ ઔે બખલાન યશયુાભ ત એઔ બ્રાહ્ણ શતા, ત તેભના લળંભા ંબખલાન 

યાભ જે સમૂાલળંી શતા, તે ઔેભ જન્મ્મા.ં  
71 
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 આખ લધીએ, વતથંી દવ અલતાય ઔશ ેછે ઔે યાભ ેયાલણન ેભાયીન ેયાજા 

શયીળચિંન ેતામાા. 
 યાજા યાભ અન ેયાજા શયીળચિંની લાતાા આણે વહુએ વાબંેરી છે. ફન્ન ે

લાતાા લચ્ચ ેઔઈ વફંધં નથી. ત છી વતથંી દવ અલતાયભા ંવફંધં ક્યાથંી 
દેા ઔયી રીધ. 

 ત્માય છીન અલતાય છે બખલાન યાભના લળંભા ંબખલાન કૃષ્ણન. 
 દશિંદુ યુાણ િભાણે, બખલાન કૃષ્ણ ચિંલળંી શતા અન ેબખલાન યાભ સમુાલળંી. 

આન ભતરફ ફન્ન ેએઔ લળંના નશતા. ણ વતથં દવ અલતાયભા ંફન્નને ેએઔજ 
લળંભા ંજન્ભાવ્મા છે. 

 વતથંી ધભા િચાયઔએ ાછી ગય ભરૂ ઔયી. 72 
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 લળં આખ લધાયતા એ ઔશ ેછે ઔે બખલાન કૃષ્ણના લળંભા ંદુભાન, છી વસે્થાન 

અન ેફરેસ્થાન લખેય થમા.  
 ણ દુભાનના દીઔયા અતનરુધ ત ભરૂાઈ ખમા. અશીં ણ ાછી ભટી ભરૂ ઔયી 

નાકી. 
 કૃષ્ણના ૮ ભા લળંભા ંબધુ અલતાય જન્ભાલી દીધા. ણ આણે વહુ ંજાણીએ છીએ 

ઔે કૃષ્ણ અન ેબધુ લચ ે૨૫૦૦ લોન અંતય છે. વાધાયણ યીત ે૮ ઢેી ૨૦૦ થી 
૩૦૦ લોભા ંથઇ જામ. ણ અશીં અંતય ૨૫૦૦ લાન છે. આ ણ વાખફત ઔયે છે 
ઔે વતથંધભાન બધુ અલતાય એ વાચ બધુ અલતાય નથી. 

 વતથંી દવ અલતાય ઔશ ેછે ઔે બખલાન બધુએ દૂમોધનન ેભામો. થડી લાય આ 
લાતન ેવાચી ભાની રઈએ ત ણ કૃષ્ણના ૮ ભી ઢેીભા ંદૂમોધનન ેભામો. જમાયે 
આણે કફય છે ઔે દૂમોધન કૃષ્ણના વભમભાજં ાડંલએ ભામો શત. 73 

... ડદ શટાલીએ ... 

 
 વતથંી દવ અલતાય એભ ઔશ ેછે ઔે બખલાન બધુએ ાડંલન ેખામ ભાયીન ે“ખો 

ભધે મજ્ઞ” ઔયલાનુ ંઔહ્ુ.ં 
 આકી દુતનમા જાણે છે ઔે “અદશિંવા યભધભા”ન સતુ્ર આલા લાા બખલાન બધુ 

શતા. ત છી બખલાન બધુ ઔઈ જાનલયન ેભાયલાની વરાશ ઔેલી યીત ેઆી ળઔે 
અન ેત ેણ જૂમ ખામન ેભાયલાની વરાશ? 

 ાડંલ અન ેબખલાન બધુના લાતાારાની લાતાા, જેના ય વતથં ધભા ઉબ થમ 
છે, તને દશિંદુ ળાસ્ત્રભા ંક્યામ ઉલ્રકે નથી. 

 આખ લધતા,ં બખલાન બધુના લળંન ેમવુરભાન વાથ ેજડી દીલાભા ંઆવ્મ. 
 તલષ્ણનુ ઔશલેત દવભ અલતાય, અરી, ન ેબખલાન બધુના લળંભા ંજડી દીધ. 

દશિંદુ ભાટે ઔેટલુ.ં... કટંુ? 74 
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બખલાને ૧૦ભા ંથી ૯ અલતાય દશિંદુભા ં
બાયતભા ંરીધા, ત છી, વતથંી 

િભાણે ૧૦ભ અલતાય ળા ભાટે 
મવુરભાનભા ંઈયાન દેળભા ંરીધ? 

 
 શરેા ૯ અલતાય બાયતભા ંદશિંદુ લચ્ચે રીધા છી બખલાનને ૧૦ભ 

અલતાય ળા ભાટે મવુરભાનભા ંઈયાનભા ંરેલ ડય? આલ વલાર 
દશિંદુ ઔયળજે, એલી અેક્ષા વતથંના સ્થાઔને શતીજ. 

 આના ભાટે એઔ ખફનબતુનમાદી, કટ અને ઊજાલી ઔાઢેર જલાફ 
તૈમાય ઔમો, જે નીચે િભાણે છે. 

 ભશાબાયતનુ ંયદુ્ચ, જેભા ંબખલાન કૃષ્ણએ ખીતાન ઉદેળ આપ્મ શત 
અને કૃષ્ણ બખલાનની વરાશ િભાણે ાડંલએ તેભના ઔોયલ બાઈન 
લધ ઔમો.  

76 
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 ણ બ્રાહ્ણ આ લાતને વભજી ન ળક્યા અને ાડંલને ાના બાખીદાય ઠયાલામા. એટરે ાથી મકુ્ક્ત 

ભેલલા ભાટે “યાજસમુ મજ્ઞ” ઔયલાની લાત ઔયી. (આ ફધુ ંીય વદરૂદ્ઙીનની ખઠલેરી લાત છે.) 

 જમાયે બખલાન કૃષ્ણને ાડંલ દ્વાયા યાજસમુ મજ્ઞ ઔયલાના લાતની જાણ થઇ ત્માયે, તે ખફુ નાયાજ થમા. 
ખીતાન ફધ આપ્મા છી ણ ભને ભરૂી જામ છે... અને બ્રાહ્ણની લાતને વાચી ભાને છે, એવુ ંવભજીને 
િતધત થમા. 

 એર્રે બગલાને જાશયે કયુું કે બરે હુાં ૧૦ભો અલતાય હશિંદુઓભાાં રેલાનો શતો, ણ શલે છી હુાં ૧૦ભો અલતાય 
મવુરભાનોભાાં શઝયત અરીના નાભે અયફ ખાંડભાાં રઈળ. 

 આ ફધીજ લાત ીય વદરૂદ્ઙીનના દદભાખની ઊજ છે તેન દશિંદુ ળાસ્ત્રભા ંક્યામ ઉલ્રેક નથી. 

 આ જગ્માએ એઔ ફીજી લાત જણાલલી જરૂયી છે ઔે બ્રાહ્ણ ખીતાન ફધ ન વભજી ળક્યા અને ાડંલના શાથે 
યાજ સમુ મજ્ઞ ઔયાવ્મ એટરે બ્રાહ્ણને વાચા લેદનુ ંજ્ઞાન નથી, એલ એઔ નલ તવદ્ચાતં ઊજાલી ઔાઢય. આ 
તવદ્ધાાંતના કાયણે, બ્રાહ્મણોને અજ્ઞાની ઠયાલી, વતાંથીઓ તેભની જૂા અને કભમકાાંડ બ્રાહ્મણોના શાથે નથી 
કયાલતા. 
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 વતથં ધભા વનાતન ઔાથી અક્સ્તત્લભા ંછે એલી લાત ભનાલલા એઔ નલ (દશિંદુની નજયથી) 
િચં તૈમાય ઔયલાભા ંઆવ્મ. જે નીચે િભાણે છે; 

 ધયતીન શરે ભનષુ્મ, ફાફા આદભન લળં લેર, તેભના ઔશલેાતા તુ્ર તવસ્વાભ, શ્રઔન 
લેખેય, થી રઈને મતુાઝા અરી અને ઈભાભ ળાશને જડલાભા ંઆવ્મ છે. દશિંદુ ધભાભા ંઆ લાતને 
ટેઔ આતુ ંઔઈ વાદશત્મ નથી. 

 આલી યીતે વતથં ધભાને વનાતન ધભા વાથે જડલાની ઔતળળ ઔયલાભા ંઆલી છે. 
 ત્માય છી તલષ્ણનુ તનયાઔાય અલતાયને ઈભાભ ળાશના તુ્ર નય ભશમ્ભદ ળાશ વાથે જડલાભા ં

આવ્મ. 
 આ લાત ાછન શતે ુએટરજ છે ઔે અજાણ દશિંદુન ેફેલકપૂ ફનાલીને વતથં ધભા દશિંદુ 

ધભા છે તેવ ુ ંતેભના ભનભા ંઠવાલી, તેભણે વતથં ધભા ાતા ઔયી દેલા અને ધીયે ધીયે 
મવુરભાન ધભાભા ંદયલતતિત ઔયી દેલા. 

79 

“વનાતન” ઔડી ભેલલાન િમત્ન 

 

1.10 વતથંના વાદશત્મ 

વતથં વાદશત્મ ય ઉડતી નજય 
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ઔઈ ણ ધભાન અભ્માવ, તેના ંવાદશત્મના અભ્માવ ઔયલા 
તલના અધયુ છે. 

 
ધભા ઔેલી યીતે ચારે છે? તેનુ ંારન ઔેલી યીતે થામ છે? 

તેન ભભા શુ ંછે? આલી ફધી લાતન જલાફ ધભાના 
વાદશત્મ યથી ભી આલેળ.ે 

82 

ભશય નબલુત: 

 
અરીની ભશય 

દુર દુર ગડ: 
 

અરી, તનષ્ઔરઔંી 
અલતાયભા ંઆ 
ગડા ય ફેવીને 
ઔખરિંખ દૈત્મ વાભે 

રડળે. 

ફયાક: 

 
અભયાયુી 
(વતથંી 
સ્લખા) રઈ 
જલા ભાટેનુ ં

લાશન 

ઝુરપીકાય: 

 
અરીની ફેધાયી 

તરલાય 
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વતથં વાદશત્મ મખુ્મ ફે િઔાયભા ંજલા ભળે; 

1. ખીનાન 

2. દુઆ / ઔરભા ં

83 

વાદશત્મ 

 

1.10.1 ખીનાન વાદશત્મ 

ખીનાન વાદશત્મ ય ઉડતી નજય 
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 વતથંી દ્વાયા ધાતભિઔ ખીનાન યંયાન ેમવુરભાનનુ ંકુયાન અન ેદશિંદુના લદે 

જેટરી વિા અન ેભાખાદળાન આતુ ંખણે છે. 
 ખીનાન વાદશત્મ ઔાવ્મ રૂભા ંછે, જેભા ંનીચ ેજણાલરે મદુ્ઙા લયેરા છે;  

1) નૈતતઔ બરાભણ 

2) ચભત્ઔાદયઔ લાતાા (જેના ઔાયણે રઔન ીય અને ઈભાભ ય શ્રદ્ચા ફેવે) 

3) દંત ઔથા અને આનદંરીન ઔતલતા 

4) દશિંદુની ધાતભિઔ રાખણી દુબામ તેલી યીતે દશિંદુ ધભાના મલૂ્મ, જેભ ઔે બખલાનના 
અલતાય, મતૂતિ જૂા, માત્રા સ્થ લખેય, ને ભ્રષ્ઠ ઔયી, ઇસ્રાભી મલૂ્મને ઉચ્ચ ખણલા. 

5) તનષ્ઔરઔંી નાયામણ અને નઔરઔંી અલતાયના નાભે ઔશલેાતા અરીની િળવંા. 
6) ઈભાભ અને ીયની િળવંા 85 

ખીનાન વાદશત્મ ... 

 7) અનમુામી દ્વાયા ખીનાન, ીય અન ેઈભાભ ય ઔઈ જાતની ળઔંા ન 
યાકલાની બરાભણ. 

8) અનમુામીન ેીય અન ેઈભાભ ફધ આ ેતનેા ઉય અંધ-તલશ્વાવ યાકીન ે
ભાનલાની બરાભણ. 

9) ભક્ષ ભેલલા ભાટે એઔ ભભીન ે(અનમુામી) શુ ંઔયવુ ંજઈએ. 
10) તાની ઔભાઈભાથંી દવભ બાખ, એટર ેદવન્દ, અન ેફીજા ધાતભિઔ ઔય, 

ઈભાનદાયીથી ચઔૂલલાની લાત. 
11) દવન્દ ન દેલાન ેઔાયણે બમઔંય દયણાભ બખલલાની ડયાભણી આરે છે. 
12) જ અનમુામી તભેના ભનભા ંઔઈ ણ જાતની ળઔંા યાકળ ેત ભયણ છી 

અભયાયુી બખલલા નદશ ભે તલેી બાવઔુ ચતેલણી ણ આરેી છે. 
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87 

ખીનાન વાદશત્મન ઔેટર ભશત્લ 

વતાંથી મયુીદ (અનમુામી) ભારે્ ગીનાનનુાં કેર્લુાં ભશત્લ છે? 

 ખીનાન ીય દ્વાયા રકલાભા ંઆવ્મા છે. 
 પયભાન (આદેળ) ીય ઔે ઈભાભ દ્વાયા આલાભા ંઆલે છે. 
 ઈભાભ ઔશ ેછે ઔે ખીનાન અને પયભાન લચ્ચે ઔંઈ પયઔ નથી. 
 ીય તેના ખીનાનભા ંગણી જગ્માએ રકે છે ઔે ખીનાનભા ંઈભાભના પયભાન ળાભેર છે. 
 ીય એભ રકે છે ઔે ખીનાનભા ંકુયાનન તનચડ ણ ળાભેર છે. 
 ફન્ને ખીનાન અને પયભાનને વાચલીને યાકલાનુ ંઅને દદરભા ંઉતાયીને યજ તેનુ ંારન ઔયવુ.ં 
 એઔ મયુીદના જીલનભા ંખીનાન અતત ભશત્લનુ ંછે અને તેના લખય ભક્ષ નદશ ભે. 

 
 દયેઔ મયુીદ / ભભીનની પયજભા ંખીનાનનુ ંારન ઔયલાનુ ંઆલે છે. એ 

ભશત્લને નીચે જણાલેર બાલનાત્ભઔ દયફના ઉમખથી ફાધંલાભા ં
આવ્યુ ંછે. 
1. પયભાનનુાં ારન કયલાનુાં શરેી પયજભાાં આલે છે. તેના કાયણે દયેક મયુીદ 

સધુી ગીનાન ોશન્ચલા જોઈએ. 
- શરે ેા ત ેવતગરુુની લાચા - 

2. ગીનાન, અખાંડ જ્મોત (નયૂ) થી બયયૂ છે. આ અખાંડ જ્મોતના અબાલે જભાત 
(વતાંથ ાનાયા રોકોનો વમદુામ) નહશ ર્કે. 
- ખીનાન ફર યે નીત નયેૂ બમાા - 

88 
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3. ગીનાનભાાં, અખાંડ જ્મોત ભાાંથી નીકેરા ળબ્દો છે, ભારે્ તેને લાાંચજો 

- જીયે લીયા વતથં વત ેજીરીમ ે- 
4. ગીનાન લાાંચવુાં જરૂયી છે. જે પયભાન નહશ ાે, તે અભયાયુી નહશ જઈ ળકે. 

એજી પયભાન અભાય જે ના ભાનળે, 
લરી નદશ ભાનળે લાત; 
તે તથાભ દઔમા ંનદશ ાભળે, 
નદશ ભળે ગયુ-નયને વાથ 

89 

... ખીનાન –ધભા વાથે ફાધંી યાકત દયફ ...  

 
5. ગીનાન અને પયભાનની જ્ઞાન જરૂય લાાંચજો. ીય અને ઈભાભ એકજ છે. 

6. પયભાનનુાં આજ્ઞાારન કયલાથીજ મકુ્ક્ત ભે છે. 

 

90 

... ખીનાન –ધભા વાથે ફાધંી યાકત દયફ ... 

ભભીન ચેતાભાની ઔશ ેછે;   
 

એજી રાક ચયાળી ત છૂટીએ, 
જ યશીએ આણા વતગરુુ ઔે પયભાન ભાશ,ે  

દવન્દ દીજે વતગયુ મકેુ,  
ત લવ શલે અભયાયુી ભાશં.ે 
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 7. પયભાનની આજ્ઞા ારન કયલાથી ફયકત અને ભોક્ષ ભે છે. 
8. ભોશમ્ભદ ેગાંફયે ઈભાભને અને વેલકોને પયભાન વીખલાડયા તેનાાં કાયણે તેઓ વમદૃ્ધ થમા. 

9. પયભાન મકુ્ક્ત તયપ રઈ જળે. ળાંકા કે ફદરાલ કયલાની છૂર્ નથી. 
10. પયભાનનુાં ારન જરૂયી છે. ીય ણ ઈભાભની લાતનુાં ારન કયે છે. 

11. જમાયે ઈભાભ કોઈ કડક પયભાન કયે છે, ત્માયે ીય ણ તેનુાં ારન કયે છે. 
12. ઈભાભના ળબ્દો ફહુાં કીભતી છે. એ વલોયી છે. તેના મયુીદ તેના દયેક પયભાનનુાં ારન કયે 

છે. 
13. પયભાનનુાં ારન કયળો તો અખાંડ જ્મોતના (નયૂ) દળમન થળે. 
14. અને છેરે પયભાનનુાં ારન ન કયલાલાાને ઘોય હયણાભ બોગલલા ડળે. 

 

91 

... ખીનાન –ધભા વાથે ફાધંી યાકત દયફ 

 

1.10.2 દુઆ અને ઔરભા 
વતથંની ધાતભિઔ દિમા (જૂા) લકતે ઢલાભા ંઆલતી... 

દુઆ અને ઔરભા... 
ય એઔ આછી ઝરઔ 
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 આ જગ્માએ આણને એઔ લાત ભખજભા ંયાકલી જરૂયી છે ઔે શઝયત અરી, જે ઇસ્રાભના સ્થાઔ 
ભશમ્ભદ ેખફંયના જભાઈ છે, તેને વતથંી તેભના દેલ તયીઔે ભાને છે. અને તેભણે “તલષ્ણનુ 
૧૦ભ અલતાય” અને “તનષ્ઔરઔંી નાયામણ” ઔે ક્યાયેઔ પક્ત “નાયામણ” તયીઔે ણ વફંધલાભા ંઆલે 
છે.  
 “દુઆ” ળબ્દ અયફી બાાન ળબ્દ છે. 
 વતથંી જૂા અને અન્મ ધાતભિઔ દિમાભા ંદુઆ અને ઔરભા ફરલાભા ં/ ઢલાભા ંઆલે 

છે. 
 વતથંની જૂા બ્રાહ્ણના શાથે નથી ઔયલાભા ંઆલતી. મકુી ઔે વૈય્મદના શાથે ઔયલાભા ંઆલે 

છે. 
 વૈય્મદને તેભના આદ્યાજત્ભઔ ગરુુ ભાને છે અને ધાતભિઔ ફાફતભા ંવલોચ ખણે છે. 
 ભનષુ્મના જન્ભથી રઈને, ધભા અંખીઔાયથી રઇ, ભયણ અને ભયણ છી દાટલાની દિમા સધુીના 

દયેઔ નાના ભટા િવખં ભાટે અરખ અરખ દુઆ છે. 

 

93 

દુઆ અને ઔરભા ... 

  દયેઔ નાના ભટા િવખં ભાટે અરખ-અરખ દુઆ છે, જેભ ઔે; 
1) દિમાથી શરેા ં“દેલ સ્થાન ભડંાન”   
2) મકુીની તફા ં
3) ઔળન ેધૂ અન ેરફાન રખાડલાની દુઆ 

4) તલષ્ણ ુ/ બ્રહ્ા / ભશળે/ ળક્ક્ત લખેયેન ેથા જભાડલાની દુઆ  

5) મકુીન ેાલ ીધાની દુઆ  

6) શિુલાયી ફીજન ચિં જલાની દુઆ 

7) નાદે અરીની દુઆ 

8) મડુદાન ેદાટલા શરેા ંઅન ેછીની દુઆ 

9) ાચં ઔરભા 
10) ભશય નબલુત (અરીની ભશય)ની દુઆ 

11) અરીની અયજી લખેયે... લખેયે... 94 

... દુઆ અને ઔરભા ...  
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 દયેઔ દુઆની ળરૂઆત આનાથી થામ; 
 “્ પયભાનજી ફીસ્ભીલ્રા શયયશભેાન નયયશીભ  
 વતખય ાત્ર બ્રહ્ા ઇંિ ઈભાભળાશા આદ  
 તલષ્ણ ુતનયંજન નયઅરી ભશભંદળાશા” 

95 

... દુઆ અને ઔરભા ...  

 
અને દયેઔ દુઆ આનાથી યૂી થામ; 

 “વતખય ઈભાભળાશા નયઅરી ભશભંદળાશા  
 શઔ રાએરાશા ઇલ્રલ્રાશ ભશભંદુય યસરુીલ્રાશ”ે 

96 
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 વાર ૧૯૮૨ભા,ં ત ેલકતના ીયાણાના ઔાઔા, ળલજી યાભજી એ “બાકંરેી જૂા તલતધ” 

નાભની ચડી ફશાય ાડી શતી. 
 વતથંીઑની મખુ્મ વસં્થા, “ધી ઈભાભ ળાશ ફાલા યઝા વસં્થાન ઔભીટી રસ્ટ”ના 

ચયેભને દે શભળેા ઔાઔાજ શમ છે.  આ વસં્થા ઇભાભ ળાશ દયખાશની દેક યેક ઔયે 
છે. આ વસં્થાના ઔાઔાએ આ ચડી ફશાય ાડેરી છે. 

 દુમા અન ેઔરભાનુ ંઆ સુ્તઔભા ંફહુ વારૂ વઔંરન છે. 
 શલ ેછીના સ્રાઇડભા,ં ત ેસુ્તઔના ંઅમઔુ ાના ંઅન ેતનેી અંદયની તલમ લસ્તુ 

ય નજય ઔયીશુ.ં 

97 

... દુઆ અને ઔરભા 

બાકંેરી જૂા તલતધ તથા 
જ્ઞાન 

િઔાળઔ: ઔાઔા વલજી યાભજી, 
ઈભાભળાશ ફાલા યજા - ીયાણા 
 

98 
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ઔળને ધૂ રફાન 
રખાડલાની દુઆ 

નફી (ભશમ્ભદ ેખફંય) અને 
અલ્રાશ ભાટે િાથાના 

99 

મડુદાને દાટમા છી 
ફરલાની દુઆ 

નીચે િભાણેની િાથાના છે; 

1) શ્રી તનષ્ઔરઔંી મયુતજા અરી, 
અન ે

2) નફી-નયૂ વતખય (એટરે 
ભશમ્ભદ ેખફંય) 

100 
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રૂખેવય (લપાદાય મયુીદ) ને ભોઢે 
છાાંર્ નાખલાની દુઆ 

નોંધ:  
• અથય લેદી... ીય ળાશ 

• નયૂ (અકડં જમત) 

• ડયે તે તયે 

• ફાય ઔયડીની વફત ભે 

101 

ાલ ીલાની દુઆ 

નોંધ: 

1. જુલ ઔેલી યીતે દશિંદુ દેલ 
જેલા ઔે બ્રહ્ા, તલષ્ણ,ુ 
ભશળેના નાભ ને તનષ્ઔરઔંી 
નાયામણ વાથ ેજડીને 
લામાા છે. 

2. ાલને નયૂ વાથ ેજડ્ુ ં 
છે. 
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અરીની અયજી 
કાવ નોંધ: 
ઔઈ ના જાણે અખરઔી ખરી 

103 

મકુીની તફા ં

નોંધ: 
1) છેર અલતાય – ળાશ મતુાઝા અરી 
2) છેર ઈભાભ – ઈભાભ ભશદંી 
3) અરીને જાંબદુ્વીના (બાયત ઉકડંના) 

ધણી અને તલષ્ણ,ુ નાયામણ તયીઔે વફંધન 
ઔયલાભા ંઆવ્યુ ંછે. 

104 
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 1) વતથંન મૂ: 
• વતથં એઔ તળમા મકુ્સ્રભ ળાકાન તનઝાયી ઈસ્ભાઈરી ેટા ળાકાન એઔ થં છે. 

2) ઈભાભ ળાશની ભતૂભઔા:  
• ઈભાભ ળાશન બાયત આલલા ાછન ભઔવદ ઇસ્રાભન પેરાલ ઔયલાન શત અને 

તેભા ંતેભને વાયી વપતા ણ ભી. 
3) િખડંા / િચાય દ્ચતત: 

• ઇસ્રાભના ધભા િચાયઔએ ઇસ્રાભના ઉચ્ચ આદળોને અનુમંમના લૂાજના ધભા (એટરે 
દશિંદુ ધભા)ની દયબાા અને વસં્કૃતતભા ંવભજાવ્યુ.ં 

• દશિંદુ ધભાના િચખરત અને સુદંય આદળો, વસં્ઔાય, યીત યીલાજ, ભાન્મતા, ફધંન 
લખેયેને અને ઇસ્રાભી ખબા/આત્ભા/ફીજની આવ ાવ જડલાભા ંઆવ્યુ.ં  

• ધભા દયલતાનના ઔામા આવાનીથી રંુૂ ઔયી ળઔે તે ભાટે ઔાજીલૂાઔ અને સતુનમજજત 
િચં ખઠલલાભા ંઆવ્મ.  105 

વાયાળં –ચયણ ૧ ... 

 4) ઈભાભ અન ેઅકડં જમત: 

• અરીને શરે ઈભાભ અને તલષ્ણનુ દવભ અલતાય તયીઔે ભનામ છે અને તેભા ંઅંદય 
નયુન (અકડં જમતન) લાવ છે. 

• આ નયુ (અકડં જમત) ેઢી દય ેઢી, તતા ઈભાભ દ્વાયા ઈભાભની ખાદીના ઉિયાતધઔાયી 
તુ્રભા ંકુદયતી યીતે ઉતયત ુ ંઆલે છે. 

5) સપૂી લાદ: 
• વતથં ધભાના િચાયઔએ સપૂી લાદના તવદ્ચાતંને અનાલીને વખંીતના દ્વાયા 

અનમુામીને આઔષ્માા. 
• ઔદાચ આવુ ંતેભના વાથે ઔઈ ફીજા ન ઔયી જામ એટરે, આજે ણ ઔટ્ટય મવુરભાન 

વખંીતના તલયધી છે. 
• ણ તેભન મખુ્મ ઉદે્ઙળ શભંેળા રઔન ધભા દયલતાન ઔયાલલાન જ શત. 

106 

... વાયાળં –ચયણ ૧ ...  
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 6) ધભા તવદ્ચાતં: 
• વતથં ધભા તવદ્ચાતં એભ ઔશ ેછે ઔે બખલાન તલષ્ણનુ ૧૦ભ અલતાય એઔ અયફ દેળભા ંથળ ે

અન ેકયા વભમ ય િખટ થઈન ેઔખરિંખ નાભના દૈત્મન લધ ઔયળ ેઅન ેકંુલાદયઔા ધયતી વાથ ે
રગ્ન ઔયળ.ે ત્માય ફાદ દયેઔ ભભીન શજાય લો સધુી ધયતી ઉય યાજ ઔયળ.ે 

7) દવ અલતાય:  
• દશિંદુ દવ અલતાયન ેભ્રષ્ઠ ઔયીન ેતભેા ંઇસ્રાભી તત્ત્લ ગવુાડલાભા ંઆવ્મા અન ેશઝયત અરીન ે

બખલાન તલષ્ણનુ ૧૦ભ અલતાય તયીઔે જાશયે ઔમો. 
8) ખીનાન વાદશત્મ: 

• ખીનાન દ્વાયા એવુ ંસતુનતશ્ચત ઔયલાભા ંઆવ્યુ ંઔે અનમુામી ઔઈના ય ળઔંા ન ઔયે અન ેતભેના 
ય અંધ-તલશ્વાવ યાક.ે 

9) દુઆ અને ઔરભા 
• દુઆ અને ઔરભા એલી યીતે યચલાભા ંઆવ્મા છે ઔે દશિંદુ તત્લને લાયીને તેના મૂ ઇસ્રાભી 

યાકલાભા ંઆવ્મા છે, જેથી અનમુામી આકયે ઇસ્રાભ ધભા ાતા થઈ જામ અને ઇસ્રાભનેજ વાચ 
ધભા વભજે. 107 

... વાયાળં –ચયણ ૧ 

108 

ખાવ નોંધ / અલરોકન / તનયીક્ષણ: 

 
ગભે તેર્રા હશિંદુ તત્લો લામામ શોમ... 

છેલરે્ વતાંથ ાલાલાાઓનો યસ્તો ઇસ્રાભ તયપ જામ છે. 
 

હશિંદુઓની ધાતભિક રાગણી દુબાલીને તેભનો ધભમ ઊબો કમો છે. 
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109 

 

2.1 વયઔાયી દસ્તાલેજ અને 
વળંધનઔાયન તનષ્ઔા 

વળંધનઔાય અને વયઔાયી દસ્તાલજેનુ ંશુ ંઔશલેાનુ ંછે, તેની નોંધ રઇએ 

110 
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111 

આણે અત્માય સધુી જે વભજમા છીએ તેની નીચે જણાલેર 
ભાહશતીના આધાયે ષુ્ષ્ર્ કયીએ... 

 
1) વળંધનઔાય અને તલદ્વાનના તનષ્ઔા... 

 
અન ે

 
2) વતથં તલમ ય વયઔાયી દસ્તાલજે 

 

 
વતથં, એટરે “વાચ થં” ઔે ભક્ષ ભાટેન વાચ યસ્ત, એ  

ઇસ્રાભના એઔ થંનુ ંનાભ છે, જેભા ંદશિંદુ અને તળમા 
મવુરભાનના ધાતભિઔ તવદ્ચાતં છે.  

      -લાલ્દીભીય ઇલનલ, સતુલખ્માત રૂવી તલદ્વાન 

કજા મવુરભાનન થં 

     -“જડણી ઔળ”, ગજુયાત તલદ્યાીઠ દ્વાયા િઔાતળત 

 112 

વ્માખ્મા ... 
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 વતથં એ ધભા છે ઈસ્ભાઈરી કજા, ભતતમા થં, ીયાણા થં, ઈભાભ 

ળાશી થં, તનઝાયી થંન 
- બખલદ્ગભડં, ગજુયાતી એનવામક્રીદડમા (Encyclopedia) 

 

 વતથં એ કજા મવુરભાનન થં છે. 
- ગજુયાતી રેખક્ષઔન –ગજુયાતી ળબ્દ ઔળ (Dictionary)  

www.gujaratilexicon.com 

 

 

 

113 

... વ્માખ્મા ...  

 
 મભુના / ભભના:  

1. ઔણફી જ્ઞાતતન એઔ બાખ 

2. દશિંદુન એઔ બાખ જે ીયાણા થંન મવુરભાની ધભા ાે છે. 
3. એ રઔન વમદુામ જેણે ીયાણાના વયૈ્મદ ઈભાભ ળાશ ેલટરાલીન ેતળમા 

મવુરભાન ફનાવ્મા. 
4. તભેના યીત યીલાજ, દિમા અન ેઆચયણ અડધા દશિંદુ જેલા છે અન ેઅડધુ ં

મવુરભાન જેલા છે. 
5. ... ...  લખેય 

- ગજુયાતી રખેક્ષઔન, ગજુયાતી બાાન એઔ ભટ અન ેવ્માઔ ળબ્દ ઔળ. 
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... વ્માખ્મા ...  
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ીયાણા થં:  

ઔાઔા થં, ભતતમા થં, વતથં જેને ઈભાભ ળાશએ ૧૫ભી 
વદીભા ંસ્થાપ્મ... ...  
-ગજુયાતી રેખક્ષઔન 

 

 

 

 

115 

... વ્માખ્મા 

બાયતની લસ્તી ખણતયી 
-1911 –કડં XVI  

–ફયડા –બાખ 1  -1/3 

અંગ્રેઝ વયઔાયે બાયતની લસ્તી 
ખણતયી ઔયી શતી, તેભા ંીયાણા થં 
ઉય ભાદશતી આેર છે અને ીય 
અને મયુીદ લચ્ચેના વફંધંના ફાયાભા ં
રકેર છે. 

116 
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ાન ૯૮ભા ંીયાણા ાંથ ઉય ભાદશતી 
ભળ ે

અમઔુ નોંધ રેલા જેલા ંમદુ્ઙા: 
1) ઔણફી જ્ઞાતતના દશિંદુન ેઈભાભ ળાશ ે

લટરાવ્મા 
2) ઈભાભળાશીનુ ંધાતભિઔ સુ્તઔ, અથલા 

લેદ, એ અરખ છે. 
3) મભુના (અનમુામી) સનુ્નત ઔયાલે 

છે. 

117 

બાયતની લસ્તી ખણતયી 
-1911 –કડં XVI  

–ફયડા –બાખ 1  -2/3 

ીયાણાના ીય અને મયુીદ લચ્ચેના વફંધં 
ાન ૯૯ ભા ંજલા ભળે. 
 

કાવ મદુ્ઙા: 

1) “ળયફત”ન ેીય એંઠંુ ઔયે અને તેના છી 
તેના અનમુામી (મયુીદ) એને ીએ. 

2) આ દિમાને “રફ” ઔે “થુઔં” રેલાની દિમા 
ઔશલેામ. 

118 

બાયતની લસ્તી ખણતયી 
-1911 –કડં XVI  

–ફયડા –બાખ 1  -3/3 
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119 
“ગજુયાતના ધભમ વાંપ્રદામ”; લા ૧૯૮૩ભા,ં ગજુયાત યતુનલતવિટી દ્વાયા ઔેન્દ્ન્િમ વયઔાયની 
એઔ મજના શઠે છાી છે. 

ાન ૧૪૮: ીયાણા થં 

મખુ્મ મદુ્ઙા: 
1) ીયાણાભા ં૫ ઔફય છે; ઈભાભ ળાશ, નયુળાશ, 

સયુાબાઈ, ફાલા ભશમ્ભદ અને ફાઔય અરીન 
2) ઈભાભ ળાશ ઈયાનથી આલેરા અને ગણા 

ાટીદાયન ધભાાન્તય ઔયાવ્મ શત. 
3) ધભાાન્તયણ છી તેને “ભભના” અને 

“ભતતમા” ઔણફી તયીઔે કામા 
4) તે ઉતયતા દયજ્જજાના દશિંદુ અને ઊતયતી 

ઔક્ષાના મવુરભાન તયીઔે કામા 
5) “અલ્રાશ”ન ેવલોત્કૃસ્ટ દઔયતાય તયીઔે ભાને છે. 
6) મશુમ્ભદ મવુાને અલ્રાશના ેખફંય તયીઔે 

સ્લીઔાયે છે. 
120 
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ાન ૧૪૯: ીયાણા થં 

...મખુ્મ મદુ્ઙા 

7) ભશમ્ભદ ેખફંયને ગરુુ ભાને છે 

8) કુયાનને (જેને વતથંી અથયલેદ ણ ઔશ ે
છે) તે દૈલી ગ્રથં ખણે છે. 
 

121 

ઔાઔાને નીભલા લકતે... 
ીયાણાના વૈય્મદ અને ઔાઔા યાભજી 

રક્ષ્ભણ લચ્ચે... 
તા. ૦૩-૧૨-૧૯૨૫ન ઔયાય 

122 

મખુ્મ મદુ્ઙા: 
1) આ ઔયાયની ળરૂઆતભાજ એવુ ંરખ્યુ ંછે ઔે 

“ીયાણા વતથં એ એઔ ધભા નથી ણ તે 
એઔ મકુ્સ્રભ ધભાન પાટં છે”. 

2) ઔાઔા અનમુામી ાવેથી “દવન્દ” બેખી 
ઔયીને વૈય્મદન ેઆળ.ે 

3) એ ફીજા ૈવા ણ બેખા ઔયીને વૈય્મદન ે
આળ.ે 
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123 
“બાયતીમ વાંસ્કતૃત” ધયણ ૧૨નુ ંાઠય સુ્તઔ – ગજુયાત વયઔાય દ્વાયા લા ૧૯૯૫ભા ં

ફશાય ાડલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ.ં 

ાન ૪૩ - બાયતીમ 
વસં્કૃતતન ઇતતશાવ 

 
ઈભાભ ળાશ ીયાણાલાાએ ૧૫ભી 
વદીભા ંઅભદાલાદ ાવે લવલાટ 
ઔયીન,ે “ઔણફી”ન ેતળમા મકુ્સ્રભ ધભા 
અાવ્મ. 

124 
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ખીનાનવ  
ટેક્સ્ટવ અને ઔનટેક્સ્ટવ 
(Ginans; Texts and Contexts) 

• તલદ્વાનના ખીનાન ઉય રેકન 
સુદંય વગં્રશ આ સુ્તઔભા ંછે. 

• વતથંી દ્વાયા ખલાતા ખીનાન 
ય ઊંડી ભાદશતી આ સુ્તઔભા ં
ભળે. 
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રીવ્ડ ઇસ્રાભ ઇન વાઉથ 
એતળમા 

બાખ IV, ચૅપ્ટય 11 

1) ાન 214: વતથં એ એઔ સતુનમજજત ધભાુંતય ઔયાલલાની મજના છે. 
2) ાન 220: લમ ૧૯૭૬નાાં એક કોર્મ  કેવભાાં વતાંથીઓએ કોર્મ  વાભે યજુ કયુું શત ુાં 

કે તનષ્કરાંકી નાયામણ તલષ્ણનુો દવભો અલતાય છે. ઈભાભ ળાશના દીકયા 
મશુમ્ભદ ળાશ*ને તેઓ આહદ તલષ્ણ ુઅને તેભની ભાતાને આહદ ળક્ક્ત તયીકે ભાને 
છે. 

3) ાન 221: ઈભાભને તલષ્ણનુ ૧૦ભ અલતાય અને પાતતભાને દેલી ળક્ક્ત તયીઔે 
ભાને છે. 

4) ાન 225: ૧૯૯૮ભા ંએઔ ઔટા ઔેવભા ંજલાફ આતા ઔયવન ઔાઔાએ ઔટાને ઔહ્ુ ં
ઔે ીયાણાની વસં્થા “ફમ્ફે બ્બ્રઔ રસ્ટ ૧૯૫૦” શઠે “ઔેટેખયી E” ભા ં
નોંધામેર છે. ઔયવન ઔાઔાએ ઔહ્ુ ંઔે એન ભતરફ એભ થામ ઔે એ રસ્ટ 
ખફનધભી છે. (એઔ ખફન દશિંદુ અને ખફન મવુરભાન રસ્ટ) 

5) ાન 226:  “… ીયાણાભા ંજૂા ભાટે ત્રીમાભી મતૂતિ નથી ફેવાડી. દીલાર ય 
દયેરા ંખચત્ર ભાત્ર ળબા લધાયલા ભાટે છે.” 

6) ાન 227:  “… ઈસ્ભાઈરી વફંધં જાલીને ઈભાભને શભંેળા તલષ્ણનુ અલતાય 
ભાનલાભા ંઆલે છે અને કજા અને ીયાણા વતથંના ખીનાન વાદશત્મભા ંતેણે 
નાયામણ અને તનષ્ઔરઔંી અલતાય તયીઔે ભાનલાભા ંઆલે છે. 

7) ાન 227 : “્ ખચન્શન ફેલડ ભતરફ ઔાઢીને વતથંી સુ્તઔભા ંએલી યીતે 
છાલાભા ંઆવ્યુ ંઔે દશિંદુના ્ ને જભણેથી ડાફી ફાજુ લાચં ેત “અરી” લચંામ” 

8) ાન 230:  “…ફન્ને દશિંદુ અને મવુરભાન – હશિંદુ યીલાજથી અને મવુરભાન 
ધભમથી”. 

126 



20-Apr-2011 

64 

ઔરેક્ટેનીમા 
રે. લાલ્દભીય ઇલાનલ 

Collectanea by Wladimir Ivanow 

જન્ભથી રૂવી, લાલ્દભીય ઇલાનોલ, વતાંથ તલમ ય 
વાંળોધન કયલાલાા શરેાાં આધતુનક જભાનાના રેખક છે. 
આ સુ્તકના મખુ્મ મદુ્દાઓ: 
1) વતાંથને કચરયગુનો ધભમ તયીકે યજુ કયલાનો પ્રમાવ 

છે. 
2) શરેો ઈભાભ, અરી, ને બગલાનનો ૧૦ભો અલતાય 

તયીકે યજુ કમો.  
3) કુયાનને છેલ્રો લેદ જાશયે કમો અને આગાઉના લેદો 

અને વાહશત્મોને યદ્દ જાશયે કમામ 
4) સુ્તકના મખુ્મ તલમો; 

1) ઇતતશાવ 
2) પ્રોગાંડા 
3) ધભમ તવદ્ધાાંત 
4) વાહશત્મ 
5) ગયફી ગીનાન 
6) ીય ળભવના ચભત્કાયો 
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ીયાણા વતથંની 
ર અને વત્મન 

િઔાળ 

1) નાયામણ યાભજી રીંફાણી / ઔન્રાઔટય શરેા વ્મક્ક્ત શતા, 
જેણે લા ૧૯૨૬ભા ંીયાણા વતથંના છુા બેદ અને યસ્મ 
ફશાયી દુતનમા વાભે મકુ્યા. 

2) ખફુ ઊંડાણથી વળંધન ઔયીને આ સુ્તઔ તૈમાય ઔયલાભા ં
આવ્યુ ંછે. તેભા ંદશિંદુને છેતયીને, તેભના ધભાભા ંયક્ષ 
યીતે ઇસ્રાભી તત્લ ઘવુાડીને મવુરભાન ફનાલલાન િચં 
ખલુ્ર ઔયે છે. 

3) વતથં દશિંદુ ધભા ન શલા છતા,ં તેના અનમુામીને 
વતથં દશિંદુ ધભા છે એવુ ંઠાવલાભા આલતુ.ં 

4) ગણા ફધા ખીનાનને આ સુ્તઔભા ંછાલાભા ંઆવ્મા છે. 
વતથંી ભાટે ખીનાન જાણલાનુ ંએઔ ભટંુ વાધન ફની 
ખયુ.ં 

5) તેભની જ્ઞાતતને ાછા દશિંદુ ધભાભા ંલાલાન તેભની રડતના 
ફાયાભા ંજાણઔાયી આી છે. 

6) લાલ્દભીય ઇલાનલ વશીત ગણા ભશાન તલદ્વાન આ સુ્તઔન 
વદંબા રેતા શમ છે. 

7) વતથંની વાચી જાણઔાયી ભેલલા ભાટે આ સુ્તઔ લાચંવુ ં
અતનલામા છે. 
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“ગજુયાતભાાં ઈભાભળાશનો ાંથ” 
JBBRAS - Vol 12 -1936 

1) નાયામણ યાભજી દ્વાયા ીયાણા વતથંની ર 
ચડી ફશાય ાડલાના ૧૦ લયવ છી, લાલ્દભીય 
ઇલાનલએ ઈભાભળાશી ય આ સુદંય રેક રખ્મ. 

2) આ સુ્તઔભા ંઈભાભળાશીન ઈભાભળાશથી 
રઈને તેના છેલ્રા ઉિયાતધઔાયી સધુીન લળં 
લેરાની નોંધ આેર છે.  

3) કજા અને ઈભાભળાશીન (વતથં) ધભા 
તવદ્ચાતં એઔ શલા છતા,ં ઈભાભળાશી ઔેલા 
વજંખભા ંઅને ઔમા ઔાયણવય મખુ્મ વતથં 
(કજા) થી અરખ થમા. 

4) અન્મ ઇતતશાવઔાય દ્વાયા, વતથંના ઇતતશાવ 
ફાયાભા ંરેકની નોંધ ણ ભળે. 
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 લા ૧૮૬૬ન િખ્માત મુફંઈ શાઈ ઔટાના કજા ઔેવભા ંવતથં એઔ 

મવુરભાની થં છે તેવ ુ ંજાશયે થયુ.ં 
 એ ઔેવભા ંફે મદુ્ઙા એલા શતા જેના ઉય ઔેવન તનણામ તનધાાદયત શત; 

1. વલાવાભાન્મ યીત ેધભા છુાલલા ભાટે “તાદઔમા” નુ ંથત ુ ંારન. 
2. નલા અનમુામીન ધભાાન્તયણ ઔયલલાની યીત. ધીયેથી તભેના શારના ધભા 

ભાટે ળઔંા ઉબી ઔયાલલી અન ેછી તનેા ઉામભા ંવતથં યજુ ઔયલ. 
 છેલ્રે, “દવ અલતાય ખીનાન”ના આધાયે ઔટે તનણામ રીધ ઔે કજા 

તળમા મવુરભાન છે. 
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મુફંઈ શાઈ ઔટાન લા ૧૮૬૬ન 
િખ્માત કજા ઔેવ 
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 બાયતીમ ખેઝેટીઅય (બાખ ૧, ૧૯૭૩) 

 બાયતીમ ખેઝેટીઅય, ઔચ્છ ૧૯૮૦ – વતથંી મભુના 
 મુફંઈ િેવીડેનવી ખેઝેટીઅય (કડં ૪, ાન ૩૭-૪૧) 

 મુફંઈ િેવીડેનવી ખેઝેટીઅય (કડં ૯, બાખ ૨, ાન ૩૭-૪૧) 

 અભદાલાદ જજલ્ર ખેઝેટીઅય, બાયત વયઔાય, ાન ૨૧૦-૧૧, ૧૮૮-
૮૯, ૯૨૦-૨૧ 

 અભદાલાદ જજલ્ર ખેઝેટીઅય, બાયત વયઔાય, ાન ૮, ૬૧, ૬૬  
131 

વયઔાયી ખેઝેટીઅય 

 
1. ઔચ્છના ઔડલા ાટીદાયન ઇતતશાવ 
2. ચંભ લેદ (બાખ ૧ થી ૭) 
3. કજા વતૃાતં (1892) 
4. કજા ઔભન ઇતતશાવ (1908) 
5. ભભીન ઔભન ઇતતશાવ (1936) 
6. તલાયીકી ીય - I (1914) & II (1935) 
7. દવ અલતાય – વૈય્મદ અશભદ અરી કાઔી 
8. ઈસ્ભાઈરી તલયરા (1932) 
9. ધી ઈસ્ભાઈરીવ: દેઅય દશસ્ટયી એન્ડ ડઔટયીન (1990) 
10. ગપુ્ત થં ઔા વજયા 
11. ઈસ્ભાઈરીવભન સ્થાઔ 
12. શદયલળં – આદઠમા વતથંી 
13. દુઆ જ્ઞાન - આદઠમા વતથંી 
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અન્મ વદંબા વાભગ્રી 
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2.2 ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતત અને વતથં 

વતથં ાલાલાા વહુથી ભટા વમદુામનુ.ં.. 
તે ધભાના તલમ ઉય શુ ંઔશવે ુ ંછે?  

આલ જઈએ 

133 

 વતાંથ ધભમના ૮૫% અનમુામીઓની જ્ઞાતતનો તે ધભમ તલમ શુાં કશ ે
છે અને તેભના દસ્તાલેજોભાાં કેલી શકીકત દફામેરી છે, તે જોઈએ 

 ઈભાભ ળાશ ેગણા શીન્દુનુ ંધભાાન્તય ઔયાવ્યુ ંશત ુ.ં તેભા ંમખુ્મ 
ઔચ્છના ઔડલા ાટીદાય શતા. 

 ીયાણા વતથંના અનમુામીની તરુના ઔયીએ ત એઔ લકતે 
૮૫% થી લધાયે અનમુામી આ જ્ઞાતતના શતા. 

 ફીજી ઔઈ જ્ઞાતતએ ીયાણા વતથંન, આલી ભટી વખં્માભા,ં 
અંખીઔાય નશત ઔમો. 134 

ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતત અને વતથં ... 
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 આજે ણ ીયાણા વતથંન ેભાનનાયાભા ંફહુ ભટી વખં્મા ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતતની જ 

છે. 
 ીયાણાની દયખાશની દેક યેક ભાટે જે રસ્ટ ફનાલાભા ંઆવ્યુ ંછે, એ રસ્ટભા ંઆ 

જ્ઞાતતના રસ્ટી મખુ્મ છે. 
 એ રસ્ટભા ં૧ ચયેભને અન ે૧૦ રસ્ટી છે. જેના ૭ રસ્ટી ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતતના છે અન ે૩ 

વયૈ્મદ છે. ખાદીતત “ઔાઔા” શદ્ઙાની રૂએ ચયેભને શમ છે. ઔાઔા ણ ઔ.ઔ.ા. 
જ્ઞાતતના શમ છે. ઔ.ઔ.ા જ્ઞાતત ૮:૩ ની ફહુભતી બખલ ેછે. 

 રસ્ટ ફડા છડીન,ે રખબખ ફીજા ફધા વચંારઔ ણ ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતતના જ છે. 
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... ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતત અને વતથં ...  

 
 ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતતનુ ંએઔ મખુ્મ અન ેળક્ક્ત ળાી ઔેન્િ સ્થાન ખણાતી વસં્થા, શ્રી અખકર 

બાયતીમ ઔચ્છ ઔડલા ાટીદાય વભાજ, (અ.બા.ઔ.ઔ.ા.) (www.abkkpsamaj.org) 
ના દસ્તાલજેન અભ્માવ ઔમાા લખય વતથં તલમ ય ઔયેર ઔઈ ણ અભ્માવ 
અધયુ છે.  

 વતથં અન ેીયાણાભા ંથતી ખતતતલતધની, અંદયની છુી અન ેવાચી ભાદશતી 
ભેલલા ભાટે, અ.બા.ઔ.ઔ.ા. વભાજ અન ેતનેા રઔ, વહુથંી ભટ શ્રત છે. 

 જ ઔઈન ેીયાણા ધભા િચાય અન ેારનની યીત જાણલી શમ, તભેજ તને વાચ 
ભભા વભજલ શમ ત અ.બા.ઔ.ઔ.ા. વભાજના રઔ અન ેતનેા દસ્તાલજેનુ ં
અધ્મમેન ઔયવુ ંઅતનલામા છે. 
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 જ્ઞાતત અતધલળેન, વબા, જનયર વબા, તભદટિંખ, વતભતતની ફઠેઔ, વભાજના 

નતેાના બાાન, વભાચાય, ભાતવઔ તત્રઔા અન ેતનેા જેલા ંઅવખં્મ 
દસ્તાલજેભા ંીયાણા વતથં ઉય વાચી ભાદશતી ભળે.  

 વભાજના નતેાની અન ેવભાજના રઔની રાખણી યથી ણ ગણી ભાદશત 
ભે તભે છે. 

 ત ેદસ્તાલજેથી ભેરી ભાદશતીની નુ્દ્ષ્ટ વભાજના લદયષ્ઠ રઔન ેભીન ેઔયીએ ત 
એઔ લાત ચઔવ વાપ થામ છે ઔે રઔને, ીયાણા વતથં દશિંદુ ધભા છે એભ ઔશીન ે
તભેન ેત ેધભા ાતા ઔયી દઈન ેછેતયલાભા ંઆવ્મા શતા. 

 જમાયે રઔન ેશઔીઔતની જાણ થઇ ઔે જે ધભા તે ાે છે, ત ેઔંઈ દશિંદુ ધભા નથી, 
ત્માયે તે ીયાણા વતથંથી તલમકુ થલા રાગ્મા અન ેાછા વનાતન દશિંદુ ધભાન 
અંખીઔાય ઔયલા રાગ્મા. 
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... ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતત અને વતથં ...  

 
 આ ભાદશતી, રઔની રાખણી, તેભના અનબુલ, ફનાલ અને તેલી અન્મ 

ખફુ વચ્ચાઈ જાણલા ભળે, જેભા ંનીચે જણાલેર શ્રત મખુ્મ છે;  
 

 

 

 

 

Contd… 
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... ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતત અને વતથં ...  

નાં. તાયીક તલગત 

1 01-Aug-1918 ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતત જાશયે વબા, દાણા ફદંય, મુફંઈ  

2 28-Mar-1920 ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતત જાશયે વબા, તલયાણી ભટી 
3 08-Aug-1920 ૧લુ.ં ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતત અતધલળેન, ઔયાચી 
4 07-Oct-1922 ૨જુ.ં ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતત અતધલળેન, ઔયાચી 
5 18-Apr-1924 ૩જુ.ં ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતત અતધલળેન, ગાટઔય 

6 1944-45 ઔ.ઔ.ા. વનાતન વભાજ – લાતિઔ અશલેાર 
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... ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતત અને વતથં 

નાં. તાયીક તલગત 

7 02-Apr-1944 ઉતભમા ભાતાજી ભદંદય, લાઢંામ –િાણ િતતષ્ઠા ભશત્વલન દયટા  

8 10-May-1960 ૧લુ ં– અ.બા.ઔ.ઔ.ા. અતધલળેન, નકત્રાણા 
નકત્રાણા ક્સ્થત, અ.બા.ઔ.ઔ.ા. વભાજની યચના અન ેતલદ્યાથી 
ભાટે ફૉદડિંખ સ્કુરના ઉદ્ઘાટનન દયટા  

9 23-May-1977 ૨જુ ં-અ.બા.ઔ.ઔ.ા. અતધલળેન, નકત્રાણા 
10 19-May-1985 ૩જુ ં-અ.બા.ઔ.ઔ.ા. અતધલળેન, નકત્રાણા 
11 30-Apr-1993 ૪થુ ં-અ.બા.ઔ.ઔ.ા. અતધલળેન, નકત્રાણા 
12 12-May-2010 ૫મુ ં– અ.બા.ઔ.ઔ.ા. અતધલળેન, નકત્રાણા 

 

3.1 તાદઔમા 
ઇસ્રાભનુ ંએઔ કતયનાઔ અને છુુ,ં અવયઔાયઔ શતથમાય 
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આ ગડીએ સ્લાબાતલઔ છે ઔે ફધાના ભનભા ંઅમઔુ વલાર ઊબા થતા શળ ેજેભ ઔે;; 

 

1) દશિંદુની રાખણી દુબાલીન ેતભેની ધાતભિઔ આસ્થાન દૂરુમખ ળા ભાટે વતથંના પેરાલા ભાટે ઔમો?  

 

2) એવુ ંઔય ુ ંઔાયણ છે ઔે પક્ત દશિંદુજ વતથંના અનમુામી છે, ઔઈ મવુરભાન નથી? 

 

3) વતથંના ધભા િચાયઔ ઔેલી યીત ેભટી વખં્માભા ંદશિંદુન ેઆંઔી ન ેતભેનુ ંધભા દયલતાન ઔયાલી ળક્યા? 

141 

ભશત્લન િશ્ન 

જલાફ છે: 

 
 કુયાન તાદઔમાની ભજૂંયી આે છે. એઔ મવુરભાનને ફીજા ઔાપય (ખેય-મવુરભાન) વાભે તાદઔમા લાયલાની 

કુયાન છૂટ આે છે. 

 એઔ ઔાપયને છેતયલાની છૂટ, મખુ્મ રૂે, કુયાનની આમાત ૩:૨૮ આે છે. 
 “ઔઈ મવુરભાન ેફીજા મવુરભાનન ેછડીને ઔાપય (ખેય-મવુરભાન) વાથે દસ્તી અને  વશમખ ન ઔયલી. 
જ ઔયળે ત તેન અલ્રાશ વાથે વફંધં નદશ યશ ે– પક્ત ઔાપયથી  ફચલા ભાટે તેની દસ્તી યાકલાની છૂટ છે.” 

 ભશમ્ભદ ફીન જયીય અતૌ-ટાફયી (d. 923), કુયાનની અતધઔાયત્લ અને ભાન ધયાલતી દટપ્ણી ઔયતા ંઆમાત 
૩:૨૮ને નીચે િભાણે વભજાવ્મ છે; 

“જ તભે (મવુરભાન) ઔઈ ખેય-મવુરભાનના અતધઔાય કે્ષત્રની નીચે શ, અને તાના દશત વાચલલા ભાટે 
ઔઈઔન ડય શમ, ત્માયે તભે તભાયી જફાનથી તેભની વાથે લપાદાય યશજે ણ તાના દદરભા ંતેભની ભાટે લેય 
યાકજ... ધ્માન યાકજ, અલ્રાશએ મવુરભાનને ખેય-મવુરભાન વાથે દસ્તીન ઔે નજીઔન વફંધં યાકલાની 
ભનાઈ ઔયી છે. પક્ત જમાયે ખેય-મવુરભાન તેભનાથી લધાયે તાઔાત લાા શમ તજ તેલા ંવજંખભા ંતેભને છૂટ 
આલાભા ંઆલી છે. જ એલી દયક્સ્થતત શમ ત તાન ધભા ફચાલીને બરે તેભની વાથે દસ્તાના વફંધં 
યાકે” 
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 તાદઔમાન ભતરફ રઔને “છેતયીને” ઇસ્રાભના ળયણભા ંરઈ આલવુ.ં તેના ંભાટે ઔઈ ણ 

યીત અનાલી ળઔામ, જેભ ઔે; 
 કટંુ ફરવુ ં
 તડી ભયડીન ેતલકૃત તનલદેન ઔયલા 
 છુાલવુ ં
 તલમન ેફીજા યસ્ત ેરઇ જવુ ં
 કટી દસ્તીના દાલા ઔયલા લખેય લખેય 

 તાદઔમાને પક્ત સ્લ-ફચાલ ભાટે નદશ ણ “વદિમ છેતયીંડી” ભાટે લયામ છે. 
 ૭ ભી વદીથી મવુરભાન તાદઔમા લાયીને તાના “દુશ્ભન”ન ેગ ૂચંલલા, મ ૂઝંલલા અંને તેભના 

બાખરા ાડી, તેભના ઉય જીત શાવર ઔયીને ઇસ્રાભના ળયણભા ંરઈ આલલા ભાટે લાયે છે. 
 ખોટુાં કયલાને નૈતતકતા અને મલૂ્મો વાથે કોઈ વાંફાંધ નથી. એ પક્ત ઇસ્રાભને લધાયલા ભારે્ 

અને તેભ કયતી લખતે ોતાને ફચલા ભારે્ છે.  
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... તાદઔમા એટરે શુ?ં 

144 

આખાભી સ્રાઈડભા ંશલે આણે જશુ,ં 
તાદઔમા વભજાલત તલદડ 

  (વભમ અલધી: 4m–42s) 
 
 
 
 

યુ તલદડ અશીં જઈ ળઔળ: 
http://www.youtube.com/watch?v=KEC11YJ2oCk 



20-Apr-2011 

73 

145 

146 

આખાભી સ્રાઈડભા ંશલે આણે જશુ,ં 
છેતયીંડી વભજાલતા તલદડ 

  (વભમ અલધી: 1m–22s) 
 
 
 
 

યુ તલદડ અશીં જઈ ળઔળ: 
http://www.youtube.com/watch?v=dbIrWj6gDDk 
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છેતયીંડી વભજાલતા તલદડ – (વભમ: 1m-22s) 

148 
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 વખદં રઈન ેકટંુ ફરવુ,ં ભાવ કાવુ,ં દારુ ીવુ,ં મદુ્ઙાન ેતડી ભયડીન ેતલકૃત 

તનલદેન ઔયલાની (ઔઈ ણ કટંુ ઔયવુ,ં ત ેઔઈઔન “તળઔાય” શલાન ડ ઔયલ) 
તાદઔમા છૂટ આ ેછે. 

 તાના ફચાલ અન ેઇસ્રાભના પામદા ભાટે, ઇસ્રાભ વાથે હદરથી લપાદાય યશીને, 
ત ેમવુરભાન શલાન ઇનઔાય ઔયલાન અન ેધભા છડલાની ણ એઔ મવુરભાનન ે
છૂટ છે.  

 લાસ્તલભા ંઇસ્રાભના તવદ્ચાતંભા ંગ ૂથંામરી જે “છેતયીંડી” છે, તને ેયણભતૂભનુ ં
(રડાઈનુ)ં ઔોળલ્મ (ગણુ) તયીઔેન દયજ આલાભા ંઆલ ેછે અન ેગણી લકત તને ે
શયુલીયતા, વાશવ, ધમૈા અન ેસ્લ-ત્માખથી ણ ભશાન ખણલાભા ંઆલ ેછે. 
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તાદઔમા ... 

 
 ફીજા િમકુ તલદ્વાનએ, જેભ ઔે અબ’ુ અબ્દુલ્રાશ અર-કુત ુુંફી (1214-73) અન ેમશુીદ-

દદન ફીન અર-અયફી (1165-1240), તાદઔમાન,ે મવુરભાનના ઔભા છુાલલા ભાટે 
લાયી ળઔામ એભ ઔહ્ુ ંછે. 

 ફીજા ળબ્દભા,ં મવુરભાન એઔ ઔાપય (ખેય-મવુરભાન) થી ણ કયાફ યીત ેલયતી 
ળઔે. દાકર તયીઔે, મતૂતિની જૂા ઔયલી, કટી ખલાશી દેલી, ફીજા મવુરભાનની 
ઔભજયી ઔાપય વાભ ેખલુ્રી ઔયલી – એવુ ંફધુજં ઔયલાની છૂટ છે ણ મવુરભાનન 
જીલ ન જલ જઈએ. 

“ઔઈ ણ ભજબયુી લખય ણ તાદઔમા લામો શમ ત ણ ઔાપયભા ંખણતયી નદશ 
થામ – બર ેછી નયઔની માતના બખલલા જેટલુ ંા ઔેભ ન ઔયુું શમ” 
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... તાદઔમા ...  
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 જજશાદ ઉય ફનાલેરી એઔ અયફી ઔાનનૂી કુ્સ્તઔાભા ંજણાવ્યુ ંછે ઔે ઔાનનુ 

ભાટે ઇસ્રાભની ચાય મખુ્મ ળાાએ (schools of law) એલી દયબાા 
ઔયી છે ઔે, “યદુ્ચભા ંછેતયીંડી લાજફી છે... છેતયીંડી રડાઈની એઔ ઔા 
છે. – એવુ ંઉરેભા ભાને છે”   

 લધભુા,ં “મઔુયભ” િભાણે, આ છેતયીંડીને તાદઔમા ઔશલેામ: “દુશ્ભનને 
છેતયલા ભાટે તાદઔમા લાયલાની છૂટ છે.” 

 અર-અયફી એવુ ંએરાન ઔયે છે ઔે “શદીવભા ં(ભશમ્ભદ ેખફંયના ઉદેળ 
અને ઔભો) રડાઈભા ંછેતયીંડીન ઉમખ વાયી યીતે દળાાલાભા ંઆવ્મ છે. 
લાસ્તલભા ંવાશવ અને દશમ્ભતથી લધાયે ભશત્લ છેતયીંડીને આપ્યુ ંછે.” 
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... તાદઔમા ...  

 
 અર-મનુીય (d. 1333) રકે છે, “યદુ્ચ એટરે છેતયીંડી..., એન 

ભતરફ ઔે, એઔ ધાતભિઔ મદ્ચા ભાટે, ઉિભ અને દયણૂા યદુ્ચ છે 
એ છેતયીંડીનુ ંન ઔે ટઔયાલનુ.ં ઔાયણ ઔે ટઔયાલના મૂ કતયાથી 
ફચીને, છેતયીંડી દ્વાયા જીત શાવર ઔયી ળઔામ અને તાને 
થનાયા વબંતલત નઔુવાનથી ણ ફચી ળઔે “ 

 ભશમ્ભદ ેખફંયએ માદખાય ગણા ઔયી શતી ઔે, “યદુ્ચ એટરે 
છેતયીંડી” 
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 કુયાનના તલયધાબાી આમાતની વાથ ેતાદઔમાની વ્માખ્મા ઔેલી યીત ેઔયલી;  

 ધ્માન લૂાઔ લાચંનાય ઔઈણ વ્મક્ક્ત, કુયાનના તલયધાબાી આમાતથી અજાણ ન 
યશી ળઔે. કાવ ઔયીન ેજેલી યીત ેળાતંત અન ેવશનળીરતાની આમાતની રખરખ 
દશિંવાત્ભઔ અન ેઅવશનળીરતાની આમાત છે. 

 રડાઈ અન ેળાતંતની આમાતના ફાયાભા ંઆદળા તલચાયધાયા એભ છે ઔે જમાયે 
મવુરભાન ઔભજય શમ અન ેરઘભુતીભા ંશમ ત્માયે ળાતંત અન ેવશનળીરતાની 
આદળાલાદી લાત ઔયલી અન ેતલેી યીત ેતેએ લતાવુ;ં ણ જમાયે તે ભજબતુ 
ળક્ક્તળાી શમ ત્માયે, રડાઈ અન ેતલજમની આમાતભા ંજણાવ્મા િભાણે, ગાતઔ 
હુભર ઔયલ. 

155 

તાદઔમા –તલયધાબાી આમાત 

 
 શદીવ (ભશમ્ભદ ેખફંયના ઉદેળ અને ઔભો) આધાદયત, એઔ 

રઔતિમ મકુ્સ્રભ ઔશલેત િભાણે, ફની ળઔે ત શાથથી (ફથી) જજશાદ 
રડલી, નદશ ત જુફાનથી રડલી (િચાય ઔયીને) અને જ એ ણ ન 
થામ ત, દદરથી ઔે તાના ઈયાદાથી રડલી. 

 શદીવ: “જ ઔઈ ઔાભ ઔયલા ભાટે તભે ળથ રીધી શમ અને ાછથી 
ફીજુ ંઔંઈ વારંુ રાખે ત તભાયે ળથ તડીને જે વારંુ શમ એ ઔયવુ”ં  

 તાહકમા એ ગેય-મવુરભાન ભારે્ એક તનષ્ષ્િમ અને ગપુ્ત ખતયો છે. 
156 
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નાં મદુ્દો નાં. મદુ્દો 
1 વાભલેાા વાભ ેશતળમાયી લાયલી 2 ત ેતળઔાય શલાન નાટઔ ઔયલ 
3 માતનાન કટા દાલ ઔયલ 4 તથ્મ વાથ ેછેડછાડ ઔયીન ેમજુલણ ઉબી ઔયલી 
5 વતાભણીન નાટઔ ઔયલ 5A ખડફડી પેરાલી 
6 વાભલેાાન લાઔં ઔાઢલ 7 ટાવુ ં
8 "વબતુ"ની ભાખંણી ઔયલી 9 નઔાયી દેવુ ં
10 ભતબદેન પામદ રલે 11 ધભાનુ ંઅશયણ થયુ ં
12 વ્મક્ક્તખત હુભર ઔયલ 

157 

તાદઔમાને ઔેલી યીતે કવુ?ં 

તાહકમાના લયાળને નીચે જણાલેર મખુ્મ મદુ્દાથી ઓખી ળકામ 

ઉય જણાલેર મદુ્દાઓને વભજાલતો એક નાનો તલહડઓ, આગની સ્રાઈડભાાં જોશુાં 

158 

આખાભી સ્રાઈડભા ંશલે આણે જશુ,ં 
તાદઔમાને કલા ભાટે… 
એઔ મઔુ (Silent) તલદડ  

(વભમ અલધી: 5m–37s) 
 
 
 
 

યુ તલદડ અશીં જઈ ળઔળ: 
http://www.youtube.com/watch?v=TDPUoTxjcDM 
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3.2 ીયાણા વતથં દ્વાયા 
તાદઔમાન િમખ 

તાદઔમાના િમખના અમઔુ દાકરા 

160 
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 રગબગ ફધા વાંળોધનકાયો અને તલદ્વાનો તેભજ કોર્ોએ ણ ીયાણા વતાંથ દ્વાયા તાહકમાના થતા 
લયાળની નોંધ રીધી છે. 

 

અમકુ દાખરાઓ / મદુ્દાઓ: 

1) વતાંથની સ્થાના: વતથંની સ્થાનાન શતે ુ ંતાદઔમાની ભદદથી દશિંદુન ેમવુરભાન 
ફનાલાનુ ંછે. તેના ંઔાયણે રઔ દશિંદુ ક યાકીને ધીયેધીયે ઇસ્રાભી િથાને િભલાય 
અનાલી ળઔે. 

2) હશિંદુ ધાતભિક સુ્તકોને ભ્રષ્ર્ કમામ: અથલા લેદ, ખીતા, યુાણ જેલા ંમખુ્મ દશિંદુ ધાતભિઔ સુ્તઔને 
ભ્રષ્ટ ઔમાા. ઔખરયખુભા ંકુયાનને અથલા લેદ તયીઔે જાશયે ઔયલાભા ંઆવ્મ. દશિંદુને ભ્રતભત 
ઔયીને તેભને મવુરભાન ફનાલલાની વચી વભજી ચાર શતી. 161 

ીયાણા વતથં દ્વાયા તાદઔમાન િમખ ... 

 
3) હશિંદુ દેલોના અલતાયને ભ્રષ્ર્ કયલા –બધુ અલતાય, દવ અલતાય, કલ્કી 

અલતાય લગેય: દશિંદુ દેલના અલતાયને ભ્રસ્ટ ઔયીને તેભા ંઇસ્રાભી તત્લ 
ગવુાડી દીદા. ત્માય ફાદ એવુ ંઠાવાલાભા ંઆવ્યુ ંઔે જ ભક્ષ જઈત શમ 
ત ઇસ્રાભન અંખીઔાય ઔયલ ડે. 

4) ઇસ્રાભી તત્લોને હશિંદુ દેલોના નાભો અામા: શઝયત અરીનુ ંનાભ 
તનષ્ઔરઔંી નાયામણ, ફીફી પાતતભાને આધ્મ ળક્ક્ત, ભશમ્ભદ ેખફંયને 
બ્રહ્ા, ઈભાભ ળાશને બ્રહ્ાન અલતાય, ઈભાભ ળાશ ફાલાનુ ંનાભ ઈભાભ 
ળાશ ભશાયાજ લખેયે લખેયે. જ વતથં ચક શત, ત ળા ભાટે આલા 
ભ્રાભઔ નાભ યાકલા ડયા? 

162 
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5) હશિંદુ તલતધઓ ભ્રષ્ર્ કયી: દશિંદુ ધાતભિઔ તલતધને એલી યીતે ભ્રષ્ટ ઔયલાભા ંઆલી ઔે જેના થઔી 

રઔની દશિંદુ ધભા ઉય આસ્થા છી થઈ જામ. જનઈ ઉતયાલલાભા ંઆલી. મડુદાને 
દશિંદુની જેભ ફાલાને ફદરે, દાટલાની િથા ળરૂ ઔયાઈ, લખેય લખેયે. 

6) દશિંદુની આસ્થાને ભ્રષ્ટ ઔયલાભા ંઆલી. ખામને ભયલાથી સ્લખા ભે, ખખંા નદી, ભદંદય, મતૂતિ 
જૂા, બ્રાહ્ણ લખેયને ળાતત ફતાલીને રઔના ભનથી ઉતાયી દેલાભા ંઆવ્મા, લખેય લખેય. 
(લાચં બધુ અલતાય ખીનાન). તેલીજ યીતે ખીનાનભા એવુ ંણ ફતાલાભા ંઆવ્યુ ંછે ઔે, 
થ્થય, શ ુઅને વકૃ્ષને જૂલા નદશ. જ જુ્જળ, ત વલાય દદલવ ચડળ ેત્મા ંરખી છાતી 
ય થ્થય રઈને પયળ. તેથી આ ત્રણેને જૂલા નદશ. આલી યીતે રઔને ડયાલીને દશિંદુ ધાતભિઔ 
યીત યીલાજને ાતા ફધં ઔયાવ્મા. 

163 

... ીયાણા વતથં દ્વાયા તાદઔમાન િમખ ...  

 
7) હશિંદુ ધાતભિક / બક્ક્ત બજનો/ગીતોને ભ્રષ્ર્ કયલાભાાં આવમા: નલયાત્રીભા ં

ખલાતી ખયફીને શરેી લશરેી ભ્રષ્ટ ઔયલાભા ંઆલી. જુલ ીય વદૃદ્ઙીન 
રેકીત ખયફી ખીનાન. 

8) જન્નતયૂી અને ભોભીન ચેતાભાણી જેલી છેતયાભણી લાતામઓ યચલાભાાં 
આલી. 
 જન્નતયુી – રઔન ેવતથં તયપ આઔાલા આ લાતાા યચલાભા ંઆલી. 

 ભોભીન ચેતાભાણી –ઈભાભ અન ેવતથં ધભા ઉય ળઔંા ઔયે અન ેદવન્દ ન 
આ ેત, ત ેરઔન ેતનેા ઔશલેાતા કયાફ દયણાભથી ડયાલલા ભાટે લાતાા 
યચી. 164 
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9) હશિંદુઓને તેભના મૂથી ઉખડી કાઢલાનો પ્રમત્ન: િાખજી ઔાઔા અને ઈભાભ 

ળાશના લળંજ વૈય્મદ લારીભીમાએ ઔચ્છના ત્રણે ાચંડાની તા. ૧૨-
૦૧-૧૮૭૭ના એઔ વબા ફરાલીને ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતતના રઔને બ્રાહ્ણના 
શાથે દિમા ઔયલા ય િતતફધં મઔુલાન આદેળ આપ્મ.  

10) તેલીજ યીતે, લશીલચંા ય િતતફધં મઔુીને, તેભની ાવે તાના 
દયલાયની નોંધ ન ઔયાલલાના આદેળ ફશાય ાડયા. 

11) આ ફધા આદેળન મૂ શતે ુ ંરઔને તેભના દશિંદુ મૂથી જુદા ઔયલાન 
િમત્ન શત. 

165 

... ીયાણા વતથં દ્વાયા તાદઔમાન િમખ ... 

 
12) વનાતની નેતાઓને ફદનાભ કયલાનો પ્રાંચ (1/2): તાદઔમાની એઔ યણનીતત િભાણે વનાતાનીની 

દશતની લાત ઔયલાલાા રઔ વાભે તદ્ઙન કટા વ્મક્ક્તખત આક્ષે ઔયલાભા ંઆલે છે. દાકરા તયીઔે 
નાયામણ યાભજીએ રક્ષ્ભીનાયામણ વિંદામ સ્થાલાની ફનાલટી લાતાા (લધ ુભાદશતી ભાટે જુ 
www.realpatidar.com/series, Series 21). તેભજ વતં ધલયાભ, દશમ્ભતબાઈ, યભેળબાઈ લખેયેના 
વાભે ણ શડશડતા કટા ઊજાલી ઔાઢેરા આંક્ષે ઔયે છે. શારભા ંજે ઈભૈર વતથંી મઔેુ છે, તેભા ં
લયાતી બાાએ ત વાભાજજઔ તલલેઔની ફધી શદ્ઙ ાય ઔયી દીધી છે. 
 વતથંી દ્વાયા વનાતાની નેતાને વ્મક્ક્તખત યીતે ઉતાયીાડલા ઔતળળન મખુ્મ શતે ુ ં

વનાતાની નેતાને ફદનાભ ઔયીને તેભની વચ્ચાઈ અને ઈભાનદાયી ય વલાર મઔૂી દેલ. 
જેથી વતથં તલરુદ્ચ ઔયેલુ ંતેભના ઔાભ ય અજાણ રઔ ળઔંા ઔયે.  

 વનાતનીન ેફદનાભ ઔયલાન શતે ુ,ં રઔને મજુલણભા ંમઔુીને વનાતની નેતાના ઔાભ િત્મે 
રઔનુ ંભાન છુ ંઔયલાનુ ંણ છે. 

166 
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12) વનાતની નેતાઓને ફદનાભ કયલાનો પ્રાંચ (2/2): 
 ણ, વતથંી તેભની યણનીતતની આડ અવયથી ફચી ન 

ળક્યા. તેભનુ ં“કટંુ” જરદીથી રઔ વાભે આલી ખયુ ંઅને તેના ં
ઔાયણે વતથંન તલમ રઔભા ંજાખત યહ્ય. વનાતની નઝયથી 
આ લાતથી તેભને ગણી ભદદ ભી અને રઔને વતથં તલરુદ્ચ 
રડલા ભાટે બેખા ઔયી ળક્યા. 

 આજે ણ વતથંી આ યણનીતત લાયે છે. ણ વનાતાની 
બાગ્મળાી છે ઔે તેભને નઔુવાન થલાને ફદરે પામદ થઈ યહ્ય 
છે. 167 

... ીયાણા વતથં દ્વાયા તાદઔમાન િમખ ... 

 13) ભનગડાંત તવદ્ધાાંતો ઉબા કયલાભાાં આલે (1/2): 
 તેભના “નલા” ખરાને લાજફી ઠયાલલા ભાટે શારતે ચારત ેનલા તવદ્ચાતં ફશાય 

નીઔી આલે છે. 
 શભણા એઔ નલ તવદ્ચાતં ેદા થમ છે. આ તવદ્ચાતં છે, નલી ચડી ફશાય ાડલાના 

ખરાનંે વ્માજફી ઠયાલલા ભાટે ઉયકુ્ત ઔાયણ ેદા ઔયલા. આ નલ તવદ્ચાતંભા ંએભ 
ઔશ ેછે ઔે, મવુરભાન યાજાએ વતથંની ધાતભિઔ સુ્તઔ ફદરી નાકી શતી. એટરે 
તેભને ાછી ફદરીને મૂ સુ્તઔ યજુ ઔયે છે. 

 લાસ્તલભા ંઔઈણ મકુ્સ્રભ યાજાએ વતથંના વાદશત્મ વાથે ઔઈ ફદરાલ નથી ઔયાવ્મા. 
ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતતએ  દશિંદુ યાજાની િજા તયીઔે આ ધભાને વેંઔડ લો ાળ્મ. વાદશત્મ 
ફદરલા ય ઔઈ જય નશત ુ.ં  

 બાયતભા ંદશિંદુ ભાટે યંખઝેફથી લધાયે ક્રૂય ઔઈ ણ મવુરભાન યાજા નશત. એઔ 
ફાજુ એલા યંખઝેફ ાવેથી િભાણ ત્ર ભલાની ઉંચી ઉંચી લાત ઔયે છે ત ફીજી 
ફાજુ તેના ંજેલા ંમકુ્સ્રભ યાજાએ સુ્તઔ ફદરી એલી દડિંખ ભાયે છે. 

 

 

168 

... ીયાણા વતથં દ્વાયા તાદઔમાન િમખ ... 



20-Apr-2011 

85 

 
13) ભનગડાંત તવદ્ધાાંતો ઉબા કયલાભાાં આલે (2/2): 

 બાયત આઝાદ થયુ ંએન ે૬૦ લા થમા. ત ેશરેા ં૨૦૦ લા અંગ્રેજએ યાજમ 
ઔયુું. એટર ેછેલ્રા ૨૬૦ લાભા ંત ઔઈ ભજબયુી નશતીન?ે જ મવુરભાનએ 
વાદશત્મ ફદરી નાખ્મા શતા,ં ત ૨૬૦ લા સધુી ઔેભ ાછા મૂ વાદશત્મ ન 
રઈ આવ્મા.  

 શારભા,ં ઔશલેાતા નલા વાદશત્મ, ફશાય ાડયા ત ેશરેા,ં ઈભાભ ળાશના 
ઔાથીજ, વતથંના વાદશત્મ, ઔઈ ણ પેય પાય લખય ચાલ્મા.  

 આ ફધુ ંસચૂલ ેછે ઔે, તાદઔમા લાયીન,ે ભનખડતં નલા તવદ્ચાતં દેા ઔયે છે. 
શરેી નજયભા ંબર ેવાચા રાખે, ણ જયા ઊંડ તલચાય ઔયીએ ત, વચ્ચાઈ 
વાભ ેઆલી જામ છે. 
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14) મૂ વાહશત્મોને છુાલાભાાં આલે છે (1/2): 

 વતથંના વાદશત્મને ળા ભાટે છુાલી યાકલાભા ંઆલે છે? વતથંના “ફધા” વાદશત્મને ળા ભાટે 
છાલીને િતવદ્ચ નથી ઔયલાભા ંઆલતા? તેભની ાવે જેટરા ંવાદશત્મ છે, તેની માદી ણ ફશાય નથી 
ાડતા. 

 ઈભાભ ળાશના શસ્ત રેકીત, તેભનુ ંમખુ્મ વાદશત્મ જેને “મૂફધં” ઔશ ેછે, જેભાથંી દવ અલતાય જેલા ં
ફીજા વાદશત્મ ફશાય ાડલાભા ંઆવ્મા છે, તેલા ંમૂફદંન ેળા ભાટે છુાલી યાખ્યુ ંછે? જ તે વાચા 
છે ત ઔઈ ણ ઔાના ભતં્ર ફદરાવ્મા લખય, ઈભાભ ળાશ ેજેભ રખ્યુ ંશમ તેભ, તે સુ્તઔને વતથંના 
અનમુામી ભાટે છાલીને િતવદ્ચ ઔયવુ ંજઈએ. જે નથી ઔયતા. 

 આજ સધુી વાદશત્મભા ંઔયેરા પેયપાયન આધાય મૂફદં છે એભ ઔશીને નલા વાદશત્મ ફશાય ાડલાભા ં
આવ્મા. ણ જ એઔ લકત મૂફદં ફશાય ાડે ત લાયંલાય વાદશત્મ ફદરાલલાન યસ્ત ફધં થઇ 
જામ અને ર ખરુી જામ, એટરા ભાટે મૂફધંને આજ સધુી ફશાય ાડલાભા ંનથી આવ્મ એવુ ંરાખે 
છે.  
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14) મૂ વાહશત્મોને છુાલાભાાં આલે છે (2/2): 

 દશિંદુની ખીતા અને મવુરભાનનુ ંકુયાન છુલાભા ંક્યાયેમ નથી આવ્યુ.ં ત છી વતથંી ળા ભાટે 
મૂફધંને છુાલે છે? આકી ડા ત ઔાી નથીને?  

 ફીજ દાકર; ઈભાભ ળાશએ રકેરા દવ અલતાયની ચડી, તે ભમાાને રખબખ ૫૦૦ લા છી, 
શરેી આવતૃિ લા 2002ભા ંીયાણાની વસં્થાએ ફશાય ાડી. ૫૦૦ લા છી તેભને આ ચડી ક્યાથંી 
ભી? વેંઔડ લોથી દવ અલતાયની જે ચડી રઔ લાચંતા શતા,ં તેનુ ંશુ ંથયુ?ં તેભને, મૂ દવ 
અલતાયની, ચડી ફદરલાન શક્ક, ઔણે આપ્મ? છૂલા ભાટે આના જેલા ંગણા વલાર છે, ણ 
જલાફ નથી ભતા. 

 તે ચડી તલે ફીજી ભજાની લાત એ છે ઔે જમાયે ઔઈ ચડીને ચકા દશિંદુ ધભા વાથે જડી ન ળઔે, 
ત્માયે તે ચડીની િતવદ્ધદ્ચની તાયીઔ છાલાભા ંનથી આલતી. તેભજ છાલનાય વ્મક્ક્તનુ ંનાભ વયનામુ ં
ણ છાલાભા ંનથી આલતુ.ં 

 ીયાણાભા ંસુ્તઔ લેચલાની દુઔાનભા ંસુ્તઔનુ ંખફર ણ નથી આલાભ આલતુ.ં ખફર ભાખંીએ ત 
સુ્તઔભા ંછામરી દઔિંભત લતાડી દેલાભા ંઆલે છે. 
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15) હશિંદુની ધાયણાઓને ફદરલાનો પ્રમત્ન: 
 ફધી ભાનલ જાતભા,ં ઔઈ ઉચ્ચી ભાનલ જાતત શમ ત, એ મવુરભાન જ છે એવુ ંયેૂરંુૂ 

ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતતભા ંઠવાલેર શત ુ.ં 
 જમાયે નીચરા લયણના રઔને  અડલાથી આબડછેટ રાખતી શતી, ત્માયે છાટં રેલાની િથા 

શતી. જેભઔે ઔઈ નીચરા લયણના ભાણવને છફી ખમા છી, ાણીની છાટં રીધા લખય ગયભા 
ન જલાત ુ ં 

 ણ ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતતભા,ં તાદઔમાના ભદદથી, એવુ ંઠવાલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ ંઔે, જ નીચરા લયણના 
ભાણવને છબ્મા છી ઔઈ મવુરભાનને છફીર ત છાટં ન રેલી ડે અને તે તલત્ર થઇ 
જામ.  

 જમાયે ફીજા દશિંદુ, મવુરભાનથી દૂયી જાલતા, ત્માયે ઉય જણાવ્મા િભાણે, મવુરભાનને 
ઉચ્ચ ખણાલી, તેભને વતથંીની નજીઔ રાલલાના િમાવ ઔયલાભા ંઆલત. 172 
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16) દસ્તાલેજને જઈએ ત, ઔઈણ જાતની ળઔંા લખય, કફય ડી આલે છે 

ઔે સયુક્ષાની ઔઈ ખચિંતા ન શલા છતા ંતાદઔમાન િમખ થત આવ્મ છે. 
ચખુ ંવભજાઈ આલે છે ઔે દશિંદુને છેતયલા ભાટે તાદઔમાન િમખ ઔયીને 
વતથંને દશિંદુ ધભા તયીઔે કાલાન િમત્ન શત. 

17) ઉય જણાલેર લાતની નુ્દ્ષ્ટ ભાટે જઈએત કફય ડળે ઔે વેંઔડ લોથી 
ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતત ઉય વતથંનુ ંિભતુ્લ શત ુ.ં જ્ઞાતતભા ંીયાણા વતથંને 
ઔઈ લાતન બમ નશત. ત છી તાદઔમાન વતત િમખ ળા ભાટે 
ઔયલાની જરૂય ડી? 

18) જરૂય ન શલા છતા,ં તાદઔમાન િમખ ઔયલા ાછન શતે ુ ંએભ દળાાલે છે 
ઔે દશિંદુ ને લટરાલીને મવુરભાન ફનાલલાના િચં તળલામ ઔઈ નશત ુ.ં 173 
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રઔ તાદઔમાના તળઔાય ફની ખમા શતા. 

 
 

તાદઔમા એટર અવયઔાયઔ શત ઔે રઔને ઔઈ 
જાતની ળઔંા ણ ન થઈ ઔે તેભની વાથે ઔઈઔ કટંુ 

થઈ યહ્ુ ંછે. 
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175 

શભણા ંસધુીની વભજણ 

 

4. ચયણ ૨ 

ઇભાભ ળાશ છીન ઔા 

176 
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આ ચયણભા ંનીચે મજુફની લસ્તુ ય નજય ઔયશુ;ં  

1. ઈભાભળાશી ક્ષની ફટ 
2. ઔાઔાની ભતૂભઔા  
3. ઈભાભ ળાશની ેઢી 
4. ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતતભા ંિાતંત 
5. ીયાણા વતથંભા ંઅળાતંત 
6. નલતનતભિત તાદઔમા 
7. અ.બા.ઔ.ઔ.ા. વભાજની ઉદાયતા અને તેની વાથે દખ 
8. અ.બા.ઔ.ઔ.ા. વભાજભા ંફીજી િાતંત 
9. આળઔંા 
 177 

મદુ્ઙા 

 

4.1 ઈભાભળાશી ક્ષની ફટ 

ઔેલા વજંખભા ંઅને ઔમા ઔાયણ વય... 
ઈભાભળાશી, મખુ્મ વતથં (એટરે કજા) થી.. 

અરખ થમા. 
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ઈભાભ ળાશના ગજુયી જલા છી... 
તેભની ખાદી ય... 

તેભના તુ્ર અને ઉિયાધીઔાયી... 
નય ભશમ્ભદ ળાશ... 
(“નય અરી”)ફેઠા. 

 
 વતથંન મૂ તવદ્ચાતં, અનમુામી દ્વાયા દવન્દ (આલઔન દવભ બાખ) અન ે

અન્મ ધાતભિઔ રાખાના (ઔયના) વૈા આલાન છે. 
 ત ેવૈા ય ઈયાનના ઈભાભન શક્ક યશતે. એટર ેજે વૈા બખેા થામ ત ેઈયાન 

ક્સ્થત ઈભાભ ાવ ેભઔરી આલાભા ંઆલતા. 
 આ યંયા ઈભાભ ળાશના ઔા/લકતભા ંિચખરત શતી અન ેતભેના છી, તભેના 

દીઔયા નય ભશમ્ભદ ળાશના ળરૂઆતના વભમભા ંણ ચારતી શતી. 
 એટર ેધભાાન્તય ઔયેરા રઔન નલ વમદુામ ળરૂઆતભા ંઈયાનના ઈભાભ વાથ ે

લપાદાય શત.   
 એટર ેત ેવભમ સધુી, વતથંભા ંઔઈ ફટ નશતી ડી. 
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નય ભશમ્ભદ ળાશ,ે ઈભાભળાશી થંને (ઈભાભ ળાશને 

ભાનલાલાા) મખુ્મ વતથં થંભાથંી ૧૬ભી વદીભા ં
અરખ ઔમો. 

વતલેણી જી લેર નાભના ખીનાનભાથંી આ ઐતતશાતવઔ 
ભાદશતી ભી આલે છે. 
 

181 
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 નય ભશમ્ભદ ળાશના વિાના ળરૂઆતના દદલવભા ંણ, યંયા િભાણે, ઈયાન 

ક્સ્થત “ઈભાભ” સધુી વૈા ભઔરલાભા ંઆલતા. 
 ણ ત્માય ફાદ, નય ભશમ્ભદ ળાશ ેતલિશ ઔયીન ેવૈા ભઔરલાનુ ંફદં ઔયુું અન ેએઔ 

કતેા નાભન અનમુામી, જેના ાછ ૧૮૦૦૦ દશિંદુન વાથ શત, તલેાન ેનય 
ભશમ્ભદ ળાશએ આદેળ ઔમો ઔે શલ ેછી, જે ઔંઈ વૈા બખેા થામ, ત ેતભેન ે
આલા. ઈયાન ભઔરલા નદશ. 

 કતેાએ ચખ્કી “ના” ડી દીધી અન ેરાફં ઝખડ ચાલ્મ, નાત ફશાય ઔયલાનુ ંથયુ ં
અન ેછેલ્ર ેફટ ડી. 

 આના ઔાયણે તલતધવય ઈભાભળાશી, મખુ્મ વતથંથી (એટર ેકજા ઔભ) અરખ 
થઈ ખમા. 182 

... ઈભાભળાશીની ફટ 
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 ઈભાભળાશીઓ ય ફૂર્ની કેલી અવય ડી: 

 નય ભશમ્ભદ ળાશ ેજે ફટ ાડી શતી, તેના ંઔાયણ,ે ઈસ્ભાઈરીના દૃન્દ્ષ્ટઔણથી, ઈભાભળાશી 
થંને બાયે અને અખખણત નઔુવાન થયુ.ં 

 ઈસ્ભાઈરી ધભાના અનમુામી ફનલા ઔયતા,ં તે “ીયાણાલાા” તયીઔે, શરઔા દશિંદુ અને 
ઉતયતા મવુરભાનની ઔભ ફનીને યશી ખમા. 

 ફીજી ફાજુ, મખુ્મ વતથં ઔભ, કજા ઔભ, ધીયે-ધીયે, ઇસ્રાભને અનાલતા ખમા. 

 રૂદઢલાદી મવુરભાન, ઈભાભળાશીન ેમવુરભાન નથી ખણતા, તેભજ ચસુ્ત દશિંદુ તેભને દશિંદુ 
નથી ખણતા. 

183 

ફટની અવય 

 

4.2 ઔાઔાની ભતૂભઔા 
યઝા/દયખાશની દેકયેક ઔયતા મજુાલય, ઔાઔાની, ભતૂભઔા 

184 
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 ઈભાભળાશી વમદુામભા ંફધા અનમુામી દશિંદુ શતા. 

 સ્લ-ફચાલ અને વ્યશૂાત્ભઔ ઔાયણને રઈને અનમુામી, તાના ધભાાન્તયને છુુ ંયાકતા. 
તેભને ફાહ્ય દેકાલ દશિંદુ જેલ યાકલાની છૂટ શતી. 

 અને જેએ તાન ધભાદયલતાન નશત છુાવ્મ, તે ણ તાની જ્ઞાતતથી અરખ થલા 
નશતા ભાખતા. 

 વતથંના િચાયઔ અને અનમુામી લચ્ચે યસ્ય વભજુતી યશ ેઅને એઔ ફીજાં વાથે 
વંઔાભા ંયશ ેતે ભાટે, ઔાઔાને નીભલાભા ંઆલતા. અનમુામીને વરાશ આીને તેભની મજુલણ 
દૂય ઔયલાના ઔાભની વાથે તેનુ ંમખુ્મ ઔાભ દવન્દ અને રાખાના ૈવા, અનમુામી ાવેથી, 
બેખા ઔયીને, ીય સધુી ચાડલાનુ ંછે. 

 ઔાઔાને અનમુામીના વમદુામભાથંી ચુટંલાભા ંઆલે છે. 185 

ઔાઔાની ભતૂભઔા ... 

 
 જમાયે ઔાઔાને નીભલાભા ંઆલે છે, ત્માયે તેની ધાતભિઔ તલતધ વૈય્મદ દ્વાયા ઔયલાભા ંઆલે છે. 
 યંયાખત યીતે ઔાઔાના ફે નાભ શમ છે, એઔ દશિંદુ નાભ અને ફીજુ ંમકુ્સ્રભ નાભ. દાકરા 

તયીઔે, નામા ઔાઔાને ીય નવીરુદ્ઙીન ઔશલેાભા ંઆલતા. તેલી યીતે ઔયવન ઔાઔાને ીય ઔયીભ 
ઔશલેાભા ંઆલતા. 

 ઔાઔાની ખાદી એઔ વસં્થાનુ ંસ્થાન છે. ળરૂઆતભા ંઔાઔા નાભની ખાદી રૂે વસં્થાઔીમ પેયપાય ખાભ 
સ્તયે ચાલ ુઔયલાભા ંઆલી અને ધીયે ધીયે ઔેન્િભા ંિવયી ખઈ. 

 ીયાણાના ઔેન્િભા ંઔાઔાને રાલલાનુ ંમખુ્મ ઔાયણ નય ભશમ્ભદ ળાશના દીઔયા લચ્ચે આવભા ં
લેય ઝખડા. 

 તાના ભયણ છી, ઝખડતા દીઔયાભા,ં તનષ્ક્ષ યીતે ીયાણાની ઔભાઈન ફટલાય થામ તે 
ભાટે, એઔ વ્મલસ્થાની ખયજ વભજી, નય અરીએ (નય ભશભંદ ળાશનુ ંફીજુ ંનાભ), ઔાઔાની 
ભતૂભઔા લધાયી નાકી. ૈવા બેખા ઔયલા ભાટે ેટા ઔાઔાભાથંી એઔ મખુ્મ ઔાઔાને નીમ્મા અને 
તેનુ ંલધાયાનુ ંઔાભ ઔફયની દેકયેક ઔયલાનુ ંણ શત ુ.ં 

186 

... ઔાઔાની ભતૂભઔા ...  
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 ઔાઔાને આજીલન ભાટે નીભલાભા ંઆલતા અને ઔાઔાને ગ્રશ વવંાય 

ત્માખ ઔયલ ડત. લતયભા ંઔાઔાને કાલાનુ ંઅને ઔડા ં
ભતા. 

 ણ લાસ્તલભા,ં (વળંધનઔાયના ઔશલેા િભાણે) ઇતતશાવ ખલાશ 
છે, ઔે ઈભાભળાશી વમદુામભા,ં ઔાલતયા અને ઔષ્ટન અખટૂ 
(ઔદી વભાપ્ત ન થામ તેલ) મૂ ઔાઔાની ખાદી છે. 

 ૈવાના જયે, ઔાઔાની તાઔાત લધતી ખઈ. તાને ધભા ગરુુ અને 
થંન વલુંવલાા ભાનલા રાગ્મા. 

187 

... ઔાઔાની ભતૂભઔા 

188 

ીયાણાના કાકાઓની માદી 
1 ળાણા 11 નયુ ભશમ્ભદ 21 નથ ુ(3) 

2 ળેયભશમ્ભદ 12 ભરૂા 22 ેથા 
3 અબ્દુલ્રાશ 13 ચા 23 ઔયભળી 
4 ઈબ્રાશીભ 14 િાખજી 24 રક્ષ્ભણ 

5 યશીભ (1) 15 નથ ુ(1) 25 યાભજી 

6 ઔયીભ ભશમ્ભદ 16 દીા (અબ્દુય યશીભ) 26 વલજી 

7 વાભદ 17 ભનજી 27 ઔયવન 

8 શવન 18 નથ ુ(2) 28 નાનઔ દાવ (શાર) 

9 યશીભ (2) 19 નાખજી 

10 યાજે ભશમ્ભદ 20 ળાભજી 

નોંધ: અમઔુ જગ્માએ, તાદઔમાના ઔાયણ,ે મવુરભાન ઔાઔાના નાભ ફદરીન ેદશિંદુ નાભ યાકલાભા ંઆવ્મા છે. 
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4.3 ઈભાભ ળાશની ેઢી 
ઈભાભ ળાશના, ેઢી દય ેઢીના, ઉિયાતધઔાયીની નોંધ 

(કશલેાતા શહયલાંળની નોંધ) 

189 

190 

1 

•ઈભાભ ળાશ 

•જન્ભ:1452          ભયણ: 1513 (62 years) 

•ઔફય: - ીયાણા 

2 

•નય ભશમ્ભદ 

•જન્ભ: 1469-70    ભયણ: 1533-34 

•ઔફય: – ીયાણા, ઈભાભ ળાશની ઔફયની ફાજુભા ં

3 

•વૈદુદ્ઙીન (વેદ) કાન 

•જન્ભ               ભયણ 1572 

•ઔફય: – ીયાણા, ઈભાભ ળાશા દયખાશની ફાજુભા ં

4 

•અબ ુઅરી શાતળભ 

•જન્ભ: 1559-60    ભયણ:  1612 

•ઔફય: ---- 

5 

•અબ ુભશમ્ભદ શાતળભ 

•જન્ભ: 1597          ભયણ: 1636 

•ઔફય: ---- 
આખ જુ… 
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6 

•ભશમ્ભદ ળાશી દુરા બયુશાનયૂી 
•જન્ભ: 1624            ભયણ: 1657 

•ઔફય: ફશાદયયુ, પેઝ્યુની ફાજુભા ં

7 

•અબ ુભશમ્ભદ ળાશી ભીયા ં
•જન્ભ: --                  ભયણ: 1691 

•ઔફય: ીયાણા 

8 

•ભશમ્ભદ ળાશ 

•જન્ભ: 1679             ભયણ: 1718 

•ઔફય: અશભદનખય 

9 

•ભશમ્ભદ પાદીર 

•જન્ભ: 1717             ભયણ: 1746 

•ઔફય: ચાંાનેય 

10 

•વૈય્મદ ળયીપ 

•જન્ભ: 1731            ભયણ: 20th Feb 1975 

•ઔફય: ---- 
આખ જુ… 

192 

11 

•ફદરુદ્ઙીન (ફડા તભમા)ં 

•જન્ભ: 1775                ભયણ: 1827 

•ઔફય: ---  

12 

•ફાઔય અરી 
•જન્ભ: ---                    ભયણ: 1835 

•ઔફય: --- 

-- 

•ેઢીન અંત 

•ફાઔય અરીન ઔઈ લાયવદાય નશત. તે ઉિધીઔાયી નીભલા લખય ગજુયી ખમા. 

ઉય જણાવમા મજુફ, વાંળોધનકાયોના, ઠોવ યુાલાઓના આધાયે ફશાય ડેરો વાંળોધનનો તનષ્કમ ઉયથી જાણલા ભે છે કે, 
ઈભાભ ળાશની ગાદીનો અંત થઈ ગમો છે. તેનો ફીજો ભતરફ એભ થામ કે વતાંથીઓ જે તલષ્ણનુા અલતાયની અખાંડ યેખાને 
ભાને છે, તે યૂી થઈ ગઈ. ીયાણા વતાંથના શહયલાંળનો અંત થઈ ગમો છે. 
 
નોંધ: ઘણા વતાંથી બાઈઓ આ લાતથી અજાણ છે અને એક વૈય્મદ, ળભશદુ્દીન ખાકી, જે ોતાને “વજ્જજાદ નળીન” તયીકે 
ઓખાલે છે અને ોતાને ઈભાભ ળાશની ગાદીનો લાયવદાય શોલાનો દાલો કયે છે, તેને આંખ ફાંદ કયીને ભાને છે. વતાંથ ધભમ 
તવદ્ધાાંત પ્રભાણે આ વૈય્મદ એરે્ર જીલતો ઈભાભ અને અરી / તલષ્ણનુો દવભો અલતાય છે. 
 
દમા આલે છે કે ઘણા વતાંથીઓ અજ્ઞાનતાના કાયણે આવુાં ભાને છે. 
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 શદયલળંન અંત થમ શલા છતા,ં અળયપ ળાશ વૈય્મદને રઈને, એઔ નલ દદરચસ્ તવદ્ચાતં ઊબ ઔયલાભા ં

આવ્મ છે. એ લાત િભાણે, દશિંદુ ય અત્માચાય ઔયનાય, કુખ્માત અને ક્રૂય મવુરભાન યાજા, ઓયંખઝેફે 
િભાણીત ઔયુું ઔે અળયપ ળાશ ફાલા, ઈભાભ ળાશની ખાદીન ઉિયાતધઔાયી છે.  

 આશ્ચમાની લાત છે ઔે અમઔુ રઔ આ લાતને વાચી ભાને છે અને ઈભાભ ળાશની ખાદીના દાલેદાય, ળભશદુ્ઙીન 
કાઔીને ભાને છે.  

 શારભા ંતા. ૨૩-૦૨-૨૦૧૦થી ળભશદુ્ઙીન ફાલાના દીઔયા, વરાઉદ્ઙીન ફાલા કાઔી તે “વજ્જજાદ નળીન” 
શલાન દાલ ઔયે છે. 

 “શદયલળંના ઉિયાતધઔાયી” વૈય્મદન એલ િચાય યહ્ય છે ઔે “ખાદીતત” વૈય્મદ તળલામ ઔઈ ણ અન્મ 
વય્મદને ભાનલા નદશ. છી બરે શદયલળંના વૈય્મદન વખ બાઈ ઔા ંન શમ. 

193 

નલ તવદ્ચાતં ઊબ ઔયલાભા ંઆવ્મ 

194 

ઈભાભળાશની ઢેી દળાાલત ુ ંતળરા રકે. અખાઉ જણાલરે ઢેીની માદી અન ેઆ રકેભા ંથડજ પયઔ છે. 
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4.4 ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતતભા ંિાતંત 

ઔચ્છ ઔડલા ાટીદાય (ઔ.ઔ.ા.) જ્ઞાતતભા ંિાતંત 
અન ે 

તેની ીયાણા વતથં ય અવય 

195 

 
1. ક.ક.ા. જ્ઞાતત અને ીયાણા વતાંથ લચ્ચે વાંફાંધ 

 ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતત અન ેીયાણા વતથં લચ્ચ ેકાવ વફંધં છે. 
 અખાઉની સ્રાઈડભા ંઆ ેજયુ ંઔે ીયાણા થંીભા ંભટી ફહુભતી ધયાલત લખા 

ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતતન છે. 
 એટર ેસ્લાબાતલઔ છે ઔે ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતતના રઔની ધાતભિઔ આસ્થા, તલચાય અન ે

દિમાની ીયાણા વતથં ઉય અવય ડે. 
 શલ ેછીની સ્રાઈડભા ંજશુ ંઔે ઔેલા તલયીત અન ેદમનીમ અલસ્થાભા ં

ઔ.ઔ.ા.જ્ઞાતતભા,ં લા ૧૯૨૦ થી ૧૯૬૦ લચ્ચ ેિાતંત વજાાઈ અન ેતનેી ીયાણા 
વતથં ય ઔેલી અવય થઈ. 196 
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 2. ઈભાભ ળાશની વપતા ાછના મખુ્મ કાયણો: 

 ઈભાભ ળાશની વપતા ાછનુ ંમખુ્મ ઔાયણ શત ુ ંઔે ઈભાભ ળાશ ચભત્ઔાય ઔયલાભા ંફહુ તનણુ શતા. 

 તેભની ચભત્ઔાય ઔયી ળઔલાની ળક્ક્તના ઔાયણે, ઔાળીની માત્રાએ નીઔેરા એઔ વગંને ઔાળી તલશ્વનાથના દળાન, શજાય દઔરભીટય દૂય, 
ીયાણાભાજં ઔયાલી દીધા અને તેભને ઔાળી જલા ન દીધા. આ લાતના રીધે, રઔની દયઔલ્ના તેભના ય આંઔાાઈ અને તે 
ઈભાભ ળાશના ચભત્ઔાયી ળક્ક્તને ભાનલા રાગ્મા.  

 ફીજી લાતાા એલી છે ઔે ત્રણ લયવથી વતત દુષ્ઔા ડલાના ઔાયણે ત્રાવેરા કેડતૂ ઈભાભ ળાશ ાવે ભદદ ભાખંલા ખમા અને ઈભાભ 
ળાશ ેલાાદ ઔયાવ્મ. ખયીફ કેડતૂને આ લાતન ચભત્ઔાય રાગ્મ અને ઈભાભ ળાશને ભાનલા રાગ્મા. 

 ગણી નાની ભટી ચભત્ઔાયની લાત ચારે છે. અમઔુ લાત ખીનાનભા ંણ છે, જે પક્ત અબણ, ખયીફ, અજ્ઞાન અને અંધ-શ્રદ્ચાભા ં
ડફેૂરા લખાના રઔની ઔલ્નાને આઔી ળઔે. 

 એઔ લકત રઔ તેભણે ભાનલા રાગ્મા એટરે ઈભાભ ળાશ ેધીયેથી (તળમા મકુ્સ્રભનન એઔ થં) વતથંને ઔખરયખુન વાચ દશિંદુ 
ધભા તયીઔે તેભની વાભે યજુ ઔમો. 

 બણતયનો અબાલ, ગયીફી અને અજ્ઞાનતાની વાથે ઈભાભ ળાશનો, ઉય જણાલેર પ્રભાણેનો, ચભત્કાય લાા વાયા અનબુલના રીધે 
રોકોની ળાંકા કયલાની ળક્ક્ત ચારી ગઈ અને રોકોએ ઈભાભ ળાશ ય અંધ-તલશ્વાવ મકુ્યો. જે યીતથી ઈભાભ ળાશએ, હશિંદુ તત્લો 
બયેરો વતાંથ ધભમ રોકો વાભે પ્રસ્તતુ કમો, તેના કાયણે રોકોએ તેણે તયતજ અનાલી રીધો. 197 
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3. વતાંથનો અંગીકાય: 

 શિુલાય તા. ૧૯-૧૦-૧૫૩૪ ના ઔડલા ાટીદાય (“ઔ.ા.”) જ્ઞાતતના (આ જ્ઞાતતને “ઔણફી” ઔે 
“કુણફી” તયીઔે ણ કામ છે) અમઔુ રઔએ ઈભાભ ળાશન ધભા, વતથંન અંખીઔાય ઔમો. 

 આ રઔએ વતથં ધભા સ્લીઔાયીને “મભુના મવુરભાન” ફની ખમા શતા. 

 આજે ણ ભજુના વગં્રાશરમ (musuem) ભા ંમભુના ઔણફીની મતૂતિ છે. 

 તે ઔાભા ંઔ.ા.જ્ઞાતત ભશવેાણા જીલ્રાભા ંઊંઝાની આવ ાવ લસ્તી શતી. 

 ધીયે-ધીયે જ્ઞાતતના અન્મ દશિંદુ વભ્મન ેતેભના વતથંીબાઈના મવુરભાની ધભાની જાણ થઈ. 

198 
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 4. કચ્છભાાં સ્થાાંતય: 
 રઔને જમાયે વતથં ધભા, એઔ મવુરભાની ધભા છે, એલી કફય ડી, ત્માયે વતથં ાતા રઔન જ્ઞાતતએ 

ફદશષ્ઔાય ઔમો. આના ઔાયણે વતથંીને તેભન દેળ (ભશવેાણા) છડીને ઔચ્છ તયપ રામન ઔયવુ ંડ્ુ.ં 

 ભશવેાણા જેલા ંપદ્રુ િદેળને છડીને ઔચ્છ જેલા ંસકુા બઠ િદેળભા ંજઈને લવવુ ંઔઈ વશલેુ ંઔાભ નશત ુ.ં ઔચ્છ 
જેલા ંસકુા યણ અને દુષ્ઔા જેલા ંિદેળભા ંકેતી ઔયલી એ એઔ કેડૂતને ભાટે દુસ્લપ્ન જેલી લાત છે.  

 ઔચ્છભા ંઆવ્મા છી તે શરેા ંબચાઉની ફાજુભા ંતવઔયા ખાભભા ંઆલીને લસ્મા.  
 ઔચ્છભા ંઆલીને લવલાટના ઔાયણે તેભણે “ઔચ્છ ઔડલા ાટીદાય”ની નલી ક ભી. આજે ૫૦૦ લા છી 

ણ આ જ્ઞાતતના ગયભા ંગજુયાતી બાા ફરામ છે. આજે ણ ભટા બાખના રઔને ઔચ્છી બાા નથી 
આલડતી. 

 ઉય જણાલેર શઔીઔત વહુથંી ભટ વબતુ છે ઔે ઔચ્છ ઔડલા ાટીદાય જ્ઞાતત ગજુયાતથી ઔચ્છભા ંઆલીને લવી. 

199 
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5. હશિંદુ યીત યીલાજ અને હિમાઓનુાં ારન: 

 ભભના મવુરભાનની ક ધયાલીને, ગણા ઔષ્ઠ લેઠીને ઔચ્છ જેલા ંદૂખાભ િદેળભા ંલસ્મા, ણ તે શભંેળા 
એવુ ંભાનતા શતા ઔે તે વાચા દશિંદુ છે.  

 ઔેભ ન વભજતા? તેભના યીત યીલાજ અને દિમા દશિંદુ જેલી શતી. રગ્ન અને ભયણની દિમા ણ 
દશિંદુના ંજેલીજ શતી (તા. ૧૯-૦૧-૧૭૭૬ સધુી). દદલાી, નલયાત્રી, ખકુ આઠભ જેલા ંત્મશાય ણ 
ભનાલતા. 

 ઈભાભ ળાશના લળંજ વૈય્મદને જૂમ ખણતા, દવન્દ અને રાખા આતા અને ક્યાયેઔજ ીયાણાની માત્રા 
ઔયતા. શજી સધુી, તેના તળલામ તેભનાભા ંમવુરભાનના ઔઈ યીલાજ ગસુ્મા નશતા. 

 જ્ઞાતત અબણ, ખયીફ, અજ્ઞાની અને દશિંદુ અને વતથં ધભાથી અજાણ શલાના ઔાયણે, વૈય્મદના ંભખકઔ 
સચૂના ભાનલા તળલામ ઔઈ ઉામ નશત. આના ઔાયણે તેભની કટી ભાન્મતા ાતી યશી. 

200 
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6.  ક.ક.ા. જ્ઞાતતનુાં તલશ્રાભ નાકયાણીને આેલુાં લચન (1/2): 
 ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતતના ખેઢેયા અન ેઆખેલાન શ્રી તલશ્રાભફાા નાઔયાણી, ઔચ્છની વીભાની 

ફાજુભા ંઆલલેુ ં“તળઔયા” ખાભભા ંઆવ્મા. ત ેલકત ેઔ.ઔ.ા.જ્ઞાતતનુ ંભથઔ તળઔયા 
ખાભ શત ુ.ં ઔચ્છના અંદયના ખાભભા ંશજી જ્ઞાતત એટેરી ફધી પેરામરી નશતી. 

 તલશ્રાભ ફાા ઔ.ઔ.ા. વભાજના ખેઢેયા શતા.ં અક ઔ.ઔ.ા. વભાજ તભેન ેભાનત 
શત. 

 વલતં 1685ના એટર ેલા 1628-29ભા ંતે ભાદંા ડયા અન ેછેલ્રી ગડી આલી 
ખઈ.  

 ણ તભેન જીલ નશત જત. તડપદડમા ંભાયતા શતા. એટર ેતભેન ેછૂ્ુ ંઔે ફાા 
તભાયી ઈચ્છા શુ ંછે? તભાયી વદખતત ઔેભ નથી થતી? 201 

... ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતતભા ંિાતંતની અવય ...  

 
6. ક.ક.ા. જ્ઞાતતનુાં તલશ્રાભ નાકયાણીને આેલુાં લચન (2/2): 
 ફાાએ ઔહ્ુ ંઔે આણે ભટી ભરૂ ઔયીને ઈભાભ ળાશને ભાનતા ભાની ખમા છીએ. એઔ 

મવુરભાનને ધભા ગરુુ ફનાલી દીધા. દૂબાાગ્મલળ શલે ાછુતં લી ળઔામ તેભત નથી. ણ જ 
આણને દશિંદુ ફનીને યશવે ુ ંશમ ત, ભને ફે લચન આ. 
1. તભ ેક્યાયેમ “ખકુખયુ”ં નદશ છડ. તનેા ઔાયણ ેઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતતભા ંશભંળેા કૃષ્ણ બખલાનન 

જન્ભાષ્ઠભી ઉત્વલ ભનાલતા આવ્મા છે. (વયૈ્મદ “કાના”ંની અંદય જન્ભાષ્ઠભી ભનાલલા ન 
આતા,ં એટર ેકાનાનંી ચારીભા જન્ભાષ્ઠભી ભનાલલાન દયલાજ થઈ ખમ.) 

2. મવુરભાનન ેઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતત ઊતયતી ઔભ ભાન ેછે. એટર ેઊતયતી ઔભનુ ંયાધંલે ુ ંન કાજ. 
યભાટી (નન લજે) ન કાતા. (એઔ મકુ્સ્રભ ધભા ાલા છતા ંઆજ સધુી ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતત નન-
લજે નથી કાતી) 

 ઉય જણાવ્મા િભાણે ફાાને આેર ફે લચનને ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતત આજ સધુી ાતી આલી છે. 
અને તેના ંઔાયણે વૈય્મદ, રાક ઔતળળ ઔયલા છતા,ં આ જ્ઞાતતના કાનાનને ભ્રસ્ટ ન ઔયી 
ળક્યા. 202 
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7. કેળયા યભેશ્વયાનો ફલો: 

 તા. ૧૯-૦૧-૧૭૭૬ અને શિુલાયના એ ઐતતશાતવઔ ગટના થઇ, જેભા ંબતલષ્મની િાતંતનુ ંફીજ 
યાયુ.ં 

 તે લકતના ીયાણાના ઔાઔા, િાખજી અને વૈય્મદ લારીભીમાએ નકત્રાણાભા ંજ્ઞાતત ચંની એઔ 
વબા ફરાલી. 

 તેભની શાજયીભા ંજ્ઞાતતના ંબ્રાહ્ણ અને લશીલચંાને યજા દેલાભા ંઆલી અને તેભના ય િતતફધં 
મઔુલાભા ંઆવ્મ. 

 જ્ઞાતતને તેભના દશિંદુ મૂભાથંી ઉકેડી નાકલાન િમાવ શત. જેના દયણાભે જ્ઞાતતને મવુરભાન 
ફનાલલાનુ ંિચં શત ુ.ં ઔાયણ ઔે બાયતની લણા વ્મલસ્થાભા ંવ્મક્ક્તખત ધભાાન્તયણ વપ ન 
થામ. જ્ઞાતતન ધભા ફદરે તજ તે વપ થઈ ળઔે. 203 
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 8. જ્ઞાતતભાાં શરેી ફૂર્: 
 જ્ઞાતતના આખેલાન જે નેત્રા ખાભના મકુી ણ શતા, તે શ્રી ઔેળયા તેજા વાકંરા (ઔેળયા યભેળલયા)ન,ે આ 

િચંની ખધં ડી ખઈ. એજ વબાભા ંતેભણે તે ઠયાલન તલયધ ઔમો. 
 ણ તે ઠયાલને અટઔાલી ળઔે તેટર તેભને વાથ ન ભળ્મ. એટરે તેભના અમઔુ વાથીદાયને રઈને વબાન 

ફદશષ્ઔાય ઔમો. 

 તાના ખાભભા ંજઈને તેભણે ખાભના રઔને વૈય્મદ અને ઔાઔાના યચેરા િચંની શઔીઔત વભજાલી.  
 સ્લાભી નાયામણ વિંદામના વાધનુા િબાલભા ંઆલીને તે ખાભના રઔએ વામદુશઔ યીતે દશિંદુ ધભાન સ્લાભી 

નાયામણ વિંદામન અંખીઔાય ઔમો. 
 બરે ઔેળયા યભેશ્વયાની વાથે નાની વખં્માભા ંભાણવ શતા, ણ આ ગટનાથી રઔના ભનભા ંવતથંન દશિંદુ 

શલાના દાલા ય ળઔંા ઔામભ ભાટે ફેવી ખઈ. 
 દૂબાાગ્મલળ જ્ઞાતતના અન્મ વભ્મ ીયાણા વતથંને ાતા યહ્યા. વૈય્મદને જૂમ ખણતા અને તેભને ધભા 

ગરુુ તેભજ આદ્યાજત્ભઔ ગરુુ ભાનતા યહ્યા. 
204 
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9. ભશાન નેતા નાયામણ યાભજી રીંફાણીનો જન્ભ: 

 જ્ઞાતતભા ંવયૈ્મદના આખભનન ેશબુ ખણાત ુ.ં અનમુામી વયૈ્મદના આખભનન ેભટી વખં્માભા ંભીન ેભનાલતા અન ેતભેન ેવૈા 
અન ેફીજી ઔીભતી લસ્તુ બટે આતા. વયૈ્મદના એંઠાન ેિવાદ ભાનતા અન ેઅનમુામીભા ંફાટલાભા ંઆલત. 

 વયૈ્મદ છઔયાનં ેબણાલલાની ના ડતા. વયૈ્મદન ેધભા ગરુુ ભાનતા એટર ેરઔ તભેની લાત ય આંધ તલશ્વાવ યાકતા અન ે
તભેની લાતન ેાતા. 

 અજ્ઞાનતાની વાથ,ે ઔઈણ વજંખભા,ં દવન્દ અન ેરાખા આલાની ભજબયૂી શતી. દુુઃકભા ંલધાય ઔયલા ભાટે ઔચ્છભા ંલાયે 
ખડીમ ેડતા દુષ્ઔા ત શતાજ. રઔની શારત જાનલયથી ણ કયાફ શતી. 

 આલા દમનીમ અન ેકયાફ દયક્સ્થતતભા ંઔેળયા યભશે્વયાના ફલાના ૧૦૮ લયવ છી, તા. ૨૨-૫-૧૮૮૩ના ંયજે જ્ઞાતતના 
ભશાન નતેા, શ્રી નાયામણજી યાભજી રીંફાણીન જન્ભ ખાભ તલયાણી ભટીભા ંથમ. 

 નાયામણ યાભજી રીંફાણીએ, તભેના તતાની દેક યેક શઠે ાચંભી ધયણ સધુીન અભ્માવ યુ ઔમો. ત ેલકત ેાચંભા ંધયણ 
સધુી બણરેા આકી જ્ઞાતતભા ંપક્ત ફીજા ચાય જણજ શતા. 

205 
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 10. તનણામમક ઘડી - (1 / 2): 

 તેભના તતાની જેભ, નાયામણ યાભજી ણ એઔ કુળ ભઔાન ફનાલાના ઠેઔેદાય અને ઔાયીખય 
શતા. ધધંાભા ંતાનુ ંદઔસ્ભત અજભાલા તે લા ૧૯૦૨ભા ંમુફંઈ આવ્મા અને તેભા ંતેભને 
ખફુ વપતા ણ ભી.  

 ત્માયે લા ૧૯૦૮ભા,ં તેભના જીલનભા ંએલી ગટના ગટી ઔે તેના થઔી તેભનુ ંજીલન વદામ ભાટે 
ફદરી ખયુ.ં આ ગટનાની જ્ઞાતત ય ણ ઔામભી અવય થઈ 

 એઔ દદલવ, ગય ફનાલલાના નલા ઠેઔા ભાટે ળેઠ શ્રી ઔેળલજી દાભજીને ભળ્મા. વજંખલળાત આ 
ળેઠ ણ ઔચ્છના લતની શતા અને તે બાદટમા જ્ઞાતતના શતા. 

 શ્રી ઔેળલજી દાભજીએ ભઔાન ફનાલાન ઠેઔત નાયામણ યાભજીને આપ્મ ણ તેભને એઔ લાત 
ઔશી, જેનાથી નાયામણ ફાાનુ ંજીલન ફદરાઈ ખયુ.ં 
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10. તનણામમક ઘડી - (2 / 2): 

 તેભણે ઔચ્છી બાાભા ંઔટાક્ષ ઔયતા ઔહ્ુ ંઔે “એ દેકામછે દશિંદુ જેલા, ણ ધભાભા ંત એ ઔાપય છે – 
ન ઈ દશિંદુ અને ન ઈ મવુરભાન. આરઔભા ંભયે ત્માયે દાટે અને યણ ેત્માયે દુઆ ડે “  

 આ લાત વબંાીને નાયામણ ફાાને જાણે ઝટઔ રાગ્મ અને ખચિંતન ઔયલા રાગ્મા ઔે દશિંદુ શલા 
છતા ંભાયી જ્ઞાતતના ધભાનુ ંઆવુ ંઅભાન ઔેભ? શુ ંભાયી જ્ઞાતત દશિંદુ નથી?  

 વચ્ચાઈ જાણલાની જજજ્ઞાવાના ઔાયણે તે વત્મની કજ ઔયલા નીઔળ્મા. 

 દશિંદુ ધભાના ગણા આખેલાનન ેભળ્મા અને વાચ દશિંદુ ધભા શુ ંછે તે જાણ્યુ.ં તેભણે એ ણ જાણ્યુ ં
ઔે ીયાણા વતથં એ દશિંદુને લટરાલીને મવુરભાન ફનાલલા ભાટે તૈમાય ઔયેર એઔ 
વ્મલસ્થા રૂે િચં છે. જેભા ંઅનમુામીની અજ્ઞાનતાન રાબ રઈને તે વાચ દશિંદુ ધભા 
ે છે તેવ ુ ંકટંુ ઠવાલીને મવુરભાન ધભા ાતા ઔયી દેવુ.ં 207 
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11. વતાંથ ધભમનુાં જ્ઞાન રીધુાં: 
 રાફંા વભમ સધુી વતત ભશનેત ઔમાા ફાદ, નાયામણ ફાાએ વતથં ધભાના જ્ઞાન 

ય ભશાયથ શાવંર ઔયી રીધ. 
 તભેના જ્ઞાનનુ ંસ્તય એટલુ ંઉચ્ચ શત ુ ંઔે આખ જતા ંતભેન ેએઔ સુ્તઔ ફશાય 

ાડયુ ંજેનુ ંનાભ “ીયાણા વતથંની ર અન ેવત્મન િઔાળ” શત ુ.ં ીયાણા 
વતથંના છુા બદે ફશાયી દુતનમા વાભ ેમઔુત ુ ંઆ શલે ુસુ્તઔ શત ુ.ં 

 આજે ણ, આ તલમના, િખ્માત રકેઔ અન ેતલદ્વાન, આ સુ્તઔન વદંબા રતેા 
શમ છે. 
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12. િાાંતતની ળરૂઆત: 

 વતથં ધભાનુ ંજ્ઞાન રીધા છી, નાયામણ ફાા તભેના વાથીદય અન ેતભત્ર વાથ ેચચાા ઔયલા રાગ્મા અન ેતભેના તલચાયન ે
રઔન ટેઔ ભલા રાગ્મ. 

 તા.  ૦૪-૦૬-૧૯૦૮ના ંતભેના ૭ તભત્ર વાથ,ે ત્રફંઔેશ્વયની તલત્ર ભતૂભભા ંદેળ શદુ્ધદ્ચ ઔયાલીન ેજનઈ ધાયણ ઔયીન ેવનાતન દશિંદુ 
ધભાન અંખીઔાય ઔમો. 

 ળરૂઆતભા ંનાની વબા બયલા રાગ્મા અન ેતભેા ંવતથંની વચ્ચાઈ રઔ વાભ ેમઔુતા. ગણા રઔ તભેની લાતથી િબાતલત 
થમા અન ેતભેના તલચાયનુ ંવભથાન ઔયલા રાગ્મા. 

 જમાયે જ્ઞાતતના રઔન ેકફય ડતી ઔે જે ધભા તે ાે છે, ત ેઔઈ દશિંદુ ધભા નથી, ત્માયે રઔન ેભટ આગાત રાખત.  

 ધીયે-ધીયે રઔન વાથ ભત ખમ અન ેરઔ દશિંદુ ધભા અંખીઔાય ઔયલાની તમૈાયી ફતાલતા ખમા. 

 તેભણે “વાંણૂમ તલબાજન”ની યણનીતત અનાલી. વતાંથીઓના ડછામાથી ણ કોઈ વાંફાંધ ન યાખલાના હશભામતી શતા. 209 
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13. રાાંફા વભમ ભારે્ વપતા ઝીરલી ન ળકાઈ: 

 તેભણે અખબમાન લા ૧૯૦૮ભા ંળરૂ ઔયુું અને ૧૯૨૦ના દામઔાના ળરૂઆતભા ંતળકય સધુી શચ્યુ.ં 

 તે વભમે, નાયામણ ફાા અને તેભના જભણા શાથ વભાન શ્રી યતનળી કીભજી કેતાણીની વાથે ભીને 
તેએ ગણા ખાભભા ંવબા ઔયી. તે ત્રણ, જખંી, જ્ઞાતત વભંેરન ણૂા ઔયલાભા ંણ વપ યહ્યા. 

 એભની વબાભા ંીયાણા વતથંને વદામ ભાટે ત્માખલાના ઠયાલ, વલાાનભુતે, વાય ઔયલાભા ંઆલતા. 

 ગણા દયલાયએ વનાતન દશિંદુ ધભાન અંખીઔાય ણ ઔમો. 

 ણ ળરૂઆતની વપતા ધીયે-ધીયે ઠંડી ડલા રાખી. 

 જે રઔએ નાયામણ ફાાના િબાલભા ંઆલીને દશિંદુ ધભા સ્લીઔામો શત, તે ાછા ીયાણા વતથંન 
અંખીઔાય ઔયલા રાગ્મા. નાયામણ ફાા અને તેભના અખબમાન ભાટે આ ફહુ ભટ ધક્ક શત. 
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14. તનષ્પતાના કાયણો – (1 / 2): 

 તલઘ્નના ફે મખુ્મ ઔાયણ શતા; 

1. જે રઔએ દશિંદુ ધભા સ્લીઔામો શત, તેન ેવતથંી દ્વાયા તયતજ જ્ઞાતત ફશાય મઔૂલાભા ં
આલતા. જ્ઞાતતભા ંવતથંી ભટી ફહુભતીભા ંશતા. 

• જ્ઞાતત ફશાય ઔયેરા રઔન ેવ્મલશાદયઔ અડચણ થલા રખી ઔાયણઔે તભેના વખા ંવફંધંી 
ીયાણા વતથંી શતા. વખા ંવફંધંી દ્વાયા તેય દફાણ મઔુલાભા ંઆલતુ ંઅન ેતભેનુ ં
યજફયજના જીલનભા ંતભેન ેવતાલલાના િમત્ન થતા. તભેનુ ંજીલન ખફુ મશુ્ઔેરીભા ંમઔૂી 
દેલાભા ંઆલતુ.ં  

2. નાયામણ ફાા આમા ધભાના દશભામતી શતા. આમા ધભાન ેચકા દશિંદુ ધભાનુ ંએઔ પાટંુ ખણામ છે. 
આજના યખુભા ંબણરેા લખાન ેણ આમા ધભાની દિમા ાલી અગયી રાખે છે.  
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14. તનષ્પતાના કાયણો – (2 / 2): 

 વેંઔડ લોથી દશિંદુત્લથી તલમકુ યશલેાના ઔાયણ,ે જ્ઞાતત દશિંદુ ધભાના મલૂ્મ અને તવદ્ચાતં ભરૂી 
ચઔુી શતી. તેલીજ યીતે યજફયજની દિમા ણ ભરૂી ખઈ શતી.  

 દયક્સ્થતત એલી શતી ઔે જાણે, એઔ ફાભદંદયના તલદ્યાથીન ે૧૦ભા ંધયણભા ંબયતી 
ઔમો શમ. સ્લાબાતલઔ છે ઔે આલા વજંખભા ંતલદ્યાથી મજુલાઈ જામ અન ેઅભ્માવભા ં
તને ુ ંભન ન રાખે. છેલ્ર ેબણલાનુ ંછડી દે. 

 એટર ેનલા તનળાખમાના રૂ ેતાજા ફનરેા દશિંદુન ેદશિંદુ ધભાન એઔ ચસુ્ત થં 
ાલલાભા ંતનષ્પ યહ્યા. 
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15. નાયામણ ફાાના પ્રમત્નો તનયથમક ન ગમા: 

 દયક્સ્થતત દદલવે દદલવ ફખડતી ખઈ. નાયામણ ફાાના ગયે યજ વલાય થતી અને વાદડી બયાતી. રઔ 
ાગડી ઉતાયીને ફાાના ખભા ંમઔુીને ઔશતેા ઔે અભાયાથી આ ધભા (દશિંદુ) નદશ ામ. ફાાના વાથીદાય 
ણ છા થલા રાગ્મા. 

 નાયામણ ફાા અને તેભના વાથીદાયને ફહુ ભટ આગાત રાગ્મ, જેનાથી તે ક્યાયેમ ફશાય ન આલી 
ળક્યા. 

 જ્ઞાતતને ાછા દશિંદુ ધભાભા ંરાલલાભા ંફાા વપ ન થમા.  

 ણ, ફાાની ભશનેત વંણૂા યીતે તનયથાઔ ન ખઈ. જ્ઞાતતને તેન વાચ ધભા વભજાઈ ખમ. જ્ઞાતતભા ંજે જાગતૃત 
તે રઇ આવ્મા શતા, તેના ઔાયણે એટરીત ખચનખાયી ઉત્ન્ન થઇ ઔે આખ જતા ંફીજા રઔ, એ 
ખચનખાયીની ભદદથી, વભાજભા ંધભા િાતંતની જ્લાા રખાડી ળક્યા. 
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16. ઓધલયાભ ભશાયાજનુાં આગભન: 

 આલા વજંખભા ંએઔ વાચા વતં, શ્રી ધલયાભ ભશાયાજનુ ંજ્ઞાતતના દશતાથે આખભન થયુ.ં  
નાયામણ ફાાના જભણા શાથ વભાન ખણાતા, તલયાણી ભટી ખાભના ફીજા ભશાન લીય, શ્રી 
યતનળી કીભજી કેતાણી વાથે તેભન બેટ થમ. 

 નાયામણ ફાા અને તેભના વાથીદાયની ઔામા િણારીની વભજણ રીધા છી, ધલયાભ 
ભશાયાજે યતનળી ફાાને “વદબાલના”ની યાશ/યણનીતત ફતાલી. 

 વતથંીથી દૂય યશલેાના ફદરે વતથંી વાથે વંઔા ફનાલી તેભને િેભથી જીતલાની 
યણનીતત ફનાલી શતી. વભમ જતા ંઆ યણનીતત ફહ ુઔાયખય વાખફત થઈ.  

 આ યણનીતતએ સતુનતશ્ચત ઔયુું ઔે રઔ ીયાણા વતથંની ફેડીથી આઝાદ થઈને શભેળ ભાટે 
દશિંદુ ધભાન અંખીઔાય ઔયી ળઔે અને ધભાાન્તયની િિીમા ફહ ુવશરેી ઔયલાભા ંઆલી.  214 
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17. “વદબાલના” યણનીતતની વપતા: 

 જાત અનબુલથી ભટ ઔઈ ણ અનબુલ ન શઈ ળઔે. જમાયે, યતનળી ફાાએ, ધલયાભ ભશાયાજે ફતાલરેી યણનીતત તભેના 
તાના ગયભા ંલાયીન ેતભેના બાઈના દયલાયન ેવનાતન ધભા અનાલા ભાટે યાજી ઔયી રીધા, ત્માયે તભેન ેધલયાભ 
ભશાયાજ ભાટે અટટૂ શ્રદ્ચા અન ેતલશ્વાવ જાગ્મ. 

 તભેની યણનીતત ઔાયખયત શતીજ, ણ વાથ ેનાયામણ ફાાની વંણૂા તલબાજનની યણનીતતની કાભીથી ીડાતી નશતી. 

 વતથંીથી દૂય યશલેાના ફદર,ે તભેન ેભાન આી, તભેના વાથ ેવંઔા જાલીન ેતભેન ેવનાતન ધભા અનાલા ભાટે યાજી ઔમાા. 

 યતનળી ફાા અન ેતભેના વાથીદાય, ધલયાભ ભશાયાજ વાથ ેભીન ેખાભ ેખાભ પમાા અન ેઅખખણત વબા ઔયીન ેરઔન ે
વનાતન (દશિંદુ) ધભા અનાલા ભાટે યાજી ઔમાા. 

 ીયાણા વતથં વભાજથી જુદા થઈન ેયતનળી ફાા અન ેતભેના વાથીદાયએ નલી ‘ઔચ્છ ઔડલા ાટીદાય વભાજ” ઉબી ઔયી, જે 
વનાતની (દશિંદુ) ની ઔેન્દ્ન્િમ વભાજ શતી. 
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18. રક્ષ્ભીનાયામણ ભાંહદયો ફાંધામા: 

 બતલષ્મભા ંરઔ ાછા વતથં ધભા તયપ ન લે, તે સતુનતશ્ચત ઔયલા ભાટે, ધાતભિઔ અને વાભાજીઔ ભાખુ ંઉભુ ં
ઔયલાની જરૂય જણાઈ. જેભઔે ભદંદય અને વભાજ લાડી. 

 આ લાતનુ ંભશત્લ વભજીને ધલયાભ ભશાયાજે, દેવરય લાઢંામભા ંઔડલા ાટીદાયના કુદેલી ઉતભમા 
ભાતાજીનુ ંભદંદય ફાધંલાભા ંખફુ અંખત યવ રીધ. 

 ણ શજી જ્ઞાતતને તેભના આયાધ્મ દેલ નશતા ભળ્મા. ીયાણા વતથં ધભાના ઔાયણે જ્ઞાતત તેભના મૂ 
આયાધ્મ દેલને ભરૂી ખઈ શતી. ધલયાભ ભશાયાજે દૂયંદેળી લાયીને જ્ઞાતતને રક્ષ્ભીનાયામણ બખલાન તયીઔે 
આયાધ્મ દેલ સચુવ્મા. તેના ઔાયણે જ્ઞાતતને દશિંદુ તયીઔેની આખલી ક ભી અને તે ક આજ દદલવ 
સધુી ઔામભ યશી. 

 યતનળી ફાાએ ઔચ્છના ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતતના અંદાજીત 65 જેટરા ંખાભભા ંજઈને રક્ષ્ભીનાયામણ ભદંદયની 
સ્થાના ઔયી. 

 યતનળી ફાાના આલા િમાવના ઔાયણે દશિંદુ નુ ંભનફ ભજબતૂ થયુ ંઅને રઔન વાથ ભત ખમ. 
216 
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19. ઓધલયાભ ભશાયાજનો પ્રબાલ અને યતનળી ફાાની રાગણી બયી શાકર: 

 યતનળી ફાા રાખણી બમાા બાણ ભાટે િખ્માત શતા. તભેના બાણથી રઔના દદર જીતી રતેા અન ેરાખણીથી રઔ યડલા 
રખતા. તભેન ેવાથ ભત ધલયાભ ભશાયાજના િબાલન. ધલયાભ ભશાયાજ તભેના બાણ દ્વાયા શ્રતા ય એલ 
જફયદસ્ત િબાલ છડતા ઔે રઔ ધભા દયલતાન ઔયી દશિંદુ ફનલા ભાટે તયતજ તમૈાય થઈ જતા. 

 રઔનુ ંદદરથી દયલતાન થયુ ંશત ુ.ં ઔઈએ તભેના ય જય જફયદસ્તી નશતી ઔયી. 

 લૂાજના વાચા અન ેભશાન દશિંદુ ધભાની જાણલાની વાથ ેતભેના ફ ેભશાન અન ેરઔતિમ નતેા ય અટટૂ તલશ્વાવના ઔાયણ ે
રઔના દદર જીતલાભા ંતે વપ યહ્યા. 

20. વય ધાતભિક હિમાઓ અનાલી: 

 ઉય જણાલરે મદુ્ઙાની વાથ ેવાથ ેવય અન ેાલા રામઔ ધાતભિઔ દિમા અનાલલાના ઔાયણ ેરઔ વહુરીમ અનબુલલા 
રાગ્મા. રઔન,ે ધલયાભ ભશાયાજે યજુ ઔયેર દશિંદુ ધભા ાલાભા ંઅન ેવભજલાભા ંફહુ વશરે અન ેલશલેાદયઔ રાગ્મ. 

 નલા ધભા (દશિંદુ ધભા)ભા,ં જ્ઞાતતન ેામભાર ઔયી દેતા, દવન્દ અન ેઅન્મ ધાતભિઔ રાખા બયલાની ઔઈ જરૂયી નશતી. 

 ધાતભિઔ ઔય બયલાની પયજભાથંી આજાદી ભી ખઈ. રઔ ખળુખળુાર થઈ ખમા. તભેની ખળુીન ઔઈ ભા ન યહ્ય અન ેદશિંદુ ધભા 
અનાલા રાગ્મા. 217 
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 21. જ્ઞાતતનો ધભમ હયલતમન: 
 દશિંદુ ધભાભા ંદવન્દ અને રાખા બયલાની ખયજ ન શલાના ઔાયણે જ્ઞાતતની ઝડી િખતત થઈ. રઔની 

આતથિઔ િખતતની વાથે તેભની ઔભાણીભા ંફયઔત થલા રાખી. 
 ૧૯૨૦ના દામઔાના ભધ્મભા,ં વનાતાનીની ઔેન્િીમ વભાજની જે યચના થઈ શતી, તે વભાજ ખફુ વાયી યીતે 

ઔાભ ઔયતી શતી. આ વસં્થા વનાતાનીના દશત ભાટે ફનાલાભા ંઆલી શતી અને ધીયે ધીયે ીયાણા વતથં 
વભાજથીએ ભટી વભાજ ફની ખઈ. 

 એજ વભમ દયમ્માન, યતનળીફાા અને તેભના વાથીદાય, એઔ સતુનમજજત મજના મજુફ, ખાભના 
આખેલાનને ભીને તેભના દદર જીતલાનુ ંઔાભ અંદય અંદય ચાલ ુયાખ્યુ.ં 

 થડા વભમભાજં, ધલયાભ ભશાયાજે ફતાલેર યણનીતત ચભત્ઔાય ઔયલા રાખી. 

 એઔ વભમ એલ આવ્મ ઔે રખબખ વંણૂા જ્ઞાતત દશિંદુની મખુ્મ ધાયાભા ંજડાઈ ખમા. 
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 22. ઓચાહયક અને કામદેવયની વાંસ્થા/વભાજની યચના: 
 ધલયાભ ભશાયાજની િેયણા થઈ અને ાછ એલ વભમ આવ્મ, જમાયે વભાજભા ંઔેલણીની 

અત્મતં ભશિા વભજાઈ. તલદ્યાથી ભાટે વભાજે નકત્રાણાભા ંએઔ ભટી અને આરીળાન ફૉદડિંખ 
સ્કુર ફાધંી. 

 નલી ઔેન્િીમ વભાજ, જે રખબખ ૪ દામઔા જેટરી જૂની શતી, ફહ ુવાયા અને અવયઔાયઔ 
વાભાજીઔ ઔાભ ઔયતી શતી. બતલષ્મનુ ંધ્માન યાકીને, લા ૧૯૬૦ભા ંઆ વભાજને એઔ 
ચાદયઔ અને ઔામદેવયનુ ંરૂ આલાભા ંઆવ્યુ.ં આજે આ વભાજને “ઔચ્છ ઔડલા ાટીદાય 
વભાજ” (ટૂંઔભા ં“ઔ.ઔ.ા.”) તયીઔે કામ છે. જેનુ ંાછથી નાભ ફદરીને “અખકર બાયતીમ 
ઔચ્છ ઔડલા ાટીદાય વભાજ” (ટૂંઔભા ં“અ.બા.ઔ.ઔ.ા.”) ઔયલાભા ંઆવ્યુ.ં 

 યતનળી ફાાના વવંખાના ઔાયણે તેભના વાથીદાય ફહ ુરઔતિમ ફની ખમા શતા. તેએ આ 
ઔામદેઔીમ વસં્થાન ામ નાખ્મ અને શરેા રસ્ટી અને ઔાયફાયી વભ્મ ફન્મા. દુબાાગ્મલળ, તે 
વભમે યતનળી ફાાની તખફમત વાયી નશતી યશતેી. 

 આ સ્કરૂના ભઔાનભા ંવભાજનુ ંઔેન્દ્ન્િમ ઔામાારમ યાકલાભા ંઆવ્યુ,ં જે આજે ણ છે. 219 
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 ઔઈ ણ વાધાયણ વ્મક્ક્તના ભનભા ંએઔ વલાર થળે ઔે જ વતથં, દશિંદુ ધભા નથી અને 

તેનાઅનમુામીન ેદશિંદુ ધભા ાલ શત, ત છી વતથં વાથે ઔેભ ટઔી યહ્યા છે? 

 ધ્માન લૂાઔ ખચિંતન ઔયીએ ત આન જલાફ ભળે. 

 વતથંના અનમુામીને ફે મખુ્મ બાખભા ંફાટી ળઔામ; 

1. જાણકાય રોકો: આ રઔન ેકફય છે ઔે વતથં દશિંદુ ધભા નથી. ણ ધભાભા ંશ્રદ્ચા શલાના ઔાયણ ે
તે એ ધભા ાે છે. 

2. અજાણ રોકો: આ રઔ વતથંની વચ્ચાઈથી અજાણ છે. તાદઔમાની ભદદથી, વતથંના 
નતેાએ, આ રઔ ય એવુ ંઠઔી ફવેાડ્ુ ંછે ઔે ફીજા રઔની લાત ન ભાનલી અન ેકાવ 
ઔયીન ેતભેના વનાતની બાઈની ત નશીજ. દમા આલ ેછે ઔે આજના આધતુનઔ યખુભા ંણ 
આ રઔ ફલેકૂપ ફની યહ્યા છે અન ેજૂની યંયા ાળ્મા યાક ેછે. 
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4.6 ીયાણા વતથંભા ં
અળાતંત 

કયાફ દયથી ગજુયત ુ ંીયાણા વતથંભા ંવજાાઈ અળાતંત 

221 

 
1. ગફડતી હયક્સ્થતત: 

 વરુઆતભા ંનાયામણ ફાાન રઔ ઉય દશિંદુ ધભાના નાભે ઊંડ િબાલ અને ાછથી 
યતનળી ફાા દ્વાયા ઔાયખય અને ગાતઔ િશાયના ઔાયણે ીયાણા વતથંન જુઠાણાના ામાય 
ફનેર િાન દઔલ્ર ડલા રાગ્મ. 

 રઔને ખફુજ વાયી યીતે વભજાઈ ખયુ ંશત ુ ંઔે, જે ધભા તેભને ાલ શત, તેની આજુ ફાજુ 
ીયાણા વતથં આલત જ નશત.  

 રઔને ખેય દશિંદુ ધભા ાલાભા ંઔઈ યવ નશત. 

 ીયાણા વતથંના છુા બેદ રઔ વાભે આલી ખમા શતા. ીયાણા વતથંના અનમુામીની 
વખં્મા જરદી-જરદી ગટલા રાખી. તે દશિંદુ ધભા અનાલા ભાટે ભાનતવઔ યીતે તૈમાય થઇ 
ખમા શતા. યતનળી ફાા અને તેભના વાથીદાયના િમાવભા ંયંખ દેકાલા રાગ્મ.  

222 
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 2. આંતહયક રડાઈઓ -1931 કોર્મ  કેવ –(1 / 2): 

 તે ઔાભા ંીયાણા વતથંની વસં્થા તલલાદ અને આંતદયઔ જખડાથી ગેયામરી શતી. 
 1931 ન િખ્માત ઔટા ઔેવ જેન ીયાણા વતથં ઉય આખાભી અને ઔામભી અવય ડી અને 

વસં્થાન લશીલટ ઔયલાની યીત ઔામભ ભાટે ફદરી ખઈ. આ ઔેવ વૈય્મદ અને વતથંના 
અનમુામી (ઔાઔાન વાથ ભેલીને) લચ્ચે ગણ રાફં ચાલ્મ. 

 ીયાણાની તભરઔત અને દવન્દના ૈવા ય શક્કન તલલાદ શત.  
 1939ભા ંજમાયે ઔેવન તનણામ આવ્મ, ત્માયે ઔટે એઔ રસ્ટ ફનાલલાન પેવર આપ્મ. આ 

રસ્ટનુ ંનાભ છે “ધી ઈભાભ ળાશ ફાલા યઝા વસં્થાન ઔભીટી રસ્ટ” અને યજજસ્ટય ન ંઈ-૭૩૮ છે. 
જે આજે ણ આ વસં્થા ીયાણાની તભરઔતની દેકયેક ઔયે છે. 

 ઔાઔાના એઔરા શાથે થતા વસં્થાના વચંારનભા ંવૈય્મદન ેશરે લશરે, ઔામદેવય યીત,ે રસ્ટના 
રસ્ટી તયીઔે બાખ રેલા ભળ્મ. 
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2. આંતહયક રડાઈઓ -1931 કોર્મ  કેવ –(2 / 2): 

 રસ્ટના ૭ રસ્ટી ઔ.ઔ.ા જ્ઞાતતના શમ છે અન ે૩ વયૈ્મદ શમ છે. અન ેીયાણાના 
ઔાઔા, શદ્ઙાની રૂએ રસ્ટના ચયેભન શમ છે. 

 વયૈ્માદના શાથ ેથતી ઔીમાા ભાટે તભેન ેઆલાના વૈા નક્કી ઔયલાભા ંઆવ્મા. 
તલેીજ યીત ેધાતભિઔ િવખંભા ંવયૈ્મદન ેઆલાની બટે ણ નક્કી ઔયલાભા ંઆલી. 

 શદયલળંના ખાદી તત વયૈ્મદ તળલામના, ીયાણાના વયૈ્મદ અન ેઔાઔા લચ્ચ ેનાના 
ભટા ઝખડા ચાલ્તાજ યહ્યા. 

 ઔાઔા અન ેવયૈ્મદ લચ્ચ ેલયે જખડાના ઔાયણે અનમુામીની વખં્મા ગટતી ખઈ. 
તભેની ર રઔવાભ ેઆલી ખઈ શતી. જુજ ઔટ્ટયલાદી અનમુામીજ ફચ્મા શતા. 224 
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 3. વજીલન કયલાના તનષ્પ પ્રમાવો -(1 / 2): 

 ીયાણા વતથંભા ંઅંદય અંદય જખડા ચારતા શતા, ત્માયે એઔ જરારળાશી વૈય્મદ, ફાલા અશભદ અરી 
કાઔીએ ીયાણાના વશત્મને પયીથી રકલાનુ ંઔાભ ળરુ ઔયુું. 

 અશભદ અરી કાઔીએ, ઈભાભ ળાશના લળંજ અળયપ ળાશ ફાલાના લાયવદાય શલાન દાલ ઔમો. તે ઈભાભ 
ળાશની ખાદીના વીધા ઉિયાતધઔાયી ન શલા છતા,ં તેએ ીયાણા વતથંના જીલતા ઈભાભ (બખલાન 
તલષ્ણનુ ૧૦ભ અલતાય) શલાન ણ દાલ ઔમો. 

 બખલાન તલષ્ણનુ ૧૦ભા અલતાયના લાયવદાયને “શદયલળંી” તયીઔે ભાનલાભા ંઆલે છે. એટરે અમઔુ 
વતથંી તેભને “શયીલળંી વૈય્મદ” તયીઔે ભાનલા રાગ્મા શતા. 

 ીયાણા વતથંની ખફડતી શારતથી તે લાઔેપ શતા અને તેના ઉામભા ંતેએ તાદઔમાન િમખ ઔયલાનુ ં
ળરૂ ઔયુું. તેએ વાદશત્મભાથંી અયફી ળબ્દ ઔાઢીને દશિંદુ ળબ્દ મઔુલાનુ ંનક્કી ઔયુું.  

 લેદ, યુાણ, કુયાન, ફાઈફરનુ ંઊંડુ ંજ્ઞાન રીધુ ંઅને વસં્કૃત બાા ય િભતુ્લ ભેલી રીધુ.ં  

 તેએ ગણી સુ્તઔ છાી, જેભા ંવતથંીનુ ંદવ અલતાય નાભનુ ંસુ્તઔ મખુ્મ છે. 
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 3. વજીલન કયલાના તનષ્પ પ્રમાવો -(2 / 2): 

 ચતયુાઈ લાયીને વતથંી દવ અલતાયના અયફી ળબ્દના અથાને દશિંદુ / બાયતીમ બાાભા ંવભજાવ્મ. 

 સુ્તઔના રેકને ગજુયાતી બાાભા ંરઔ (કાવ ઔયીને ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતત) વભક્ષ એલી યીતે યજુ ઔયલાનુ ંળરૂ ઔયુું, 
જાણે તે સુ્તઔ વાચા દશિંદુ ધભાનાજ શમ અને તેભા ંભશદં અંળે વપતા ણ ભી. 

 એભની દરીર શતી ઔે બાા પક્ત લાત શોંચાડલાનુ ંએઔ ભાધ્મભ છે. બરે વાદશત્મના મૂભા ંઅયફી ળબ્દ 
લાયીને તૈમાય ઔયલાભ આવ્મા શમ, ણ તે શભેળા દશિંદુ ધભાનાજ વાદશત્મ છે. વાદશત્મના ળબ્દ 
ફદરાલતી લકતે ચતયુાઈ લાયીને મૂ ઇસ્રાભી મલૂ્મ વાથે ઔઈ છેડછાડ નશતી ઔયી. 

 તેભના દવ અલતાયભા ંવસં્કૃત શ્રઔાના કટા અથાગટન યજુ ઔમાા અને તેના દ્વાયા ઇસ્રાભી મલૂ્મને 
ગવુાડલાભા ંઆવ્મા. 

 ઇસ્રાભી મલૂ્મન ેવાચલત એઔ દાકરા તયીઔે, તેભના સુ્તઔભા ંતેએ ખામની શત્માને ણ લાજફી 
ખણલાની દશિંભત દેકાડી દીધી. જુ “ખો ભેધ મજ્ઞ” દવ અલતાયના ાના ન ં૩૪૮. 

 તેભની ગણી ઔતળળ ઔયલા ંછતા ંતે વતથંને દશિંદુ ધભા તયીઔે કાલાભા ંતનષ્પ યહ્યા. તે પક્ત જુજ 
અનમુામીનેજ વાચલી ળક્યા.  226 

... ીયાણા વતથંભા ંઅળાતંત ...  



20-Apr-2011 

114 

 4) 1973 કોર્મ  કેવ: 
 લા ૧૯૭૩ભા ંએઔ ફીજ ઔટા ઔેવ દાકર ઔયલાભા ંઆવ્મ. ૧૯૩૯ના ઔટા ઔેવભા ંઆેર તનણામ ઉય પેય 

ફદર ઔયલા ભાટેની અયજી ઔયલાભા ંઆલેર શતી. 

 વૈય્મદએ તેભને અાતા શક્કના ૈવા અને ફીજા રાખાભા ંલધાય ભાગં્મ શત. 
 તેએ ઔટા વાભે યજૂઆત ઔયી શતી ઔે ઈભાભ ળાશ જન્ભથી મવુરભાન શતા અને ભમાા ત્મા ંસધુી મવુરભાન 

યહ્યા. તે યજ નભાઝ ડતા શતા અને ક્યાયેમ દશિંદુ વતં નશતા. 
 તેની વાભે વતાંથીઓ એ યજૂઆત કયી કે ઈભાભ ળાશ તનષ્કરાંકી નાયામણને ભાનતા શતા, જે બગલાન 

તલષ્ણનુો ૧૦ભો અલતાય છે. ઈભાભ ળાશના દીકયા નય ભોશમ્ભદ ળાશને આદી તલષ્ણ ુતયીકે અને તેભની ભાતાને 
આદ ળક્ક્ત તયીકે ભાનલાભાાં આલે છે. 

 અનમુામી મજુલણભા ંડી ખમા અને ઔની લાતન બયવ ઔયલ તેની કફય નશતી ડતી. 
 અનમુામીની વખં્મા બમાનઔ સ્તયે આલી ખઈ શતી અને વાથે વાથે વસં્થાની આતથિઔ દયક્સ્થતત ણ 

ામભાર થઈ ખઈ શતી. 
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4.6 નલતનતભિત તાદઔમા 
ઔયવન ઔાઔાને ખાદી ય ફેવાડીને ીયાણાને વજીલન ઔયલાના િમાવ 
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1. ષુ્ઠભતૂભ (Background): 

 ૧૯૩૦ અન ે૧૯૯૦ લચ્ચનેા થડાજ દામઔાભા,ં ઔચ્છના ઈભાભ ળાશી ાટીદાયની ફહુભતી ધયાલતા વતથંી ખાભભા ંળાનદાય 
દયલતાન થમા.ં 

 ખાભ ેખાભ યંયાખત વતથંી (જુના) “કાના”ની ફાજુભા,ં નલા ં“તનમતભત” દશિંદુ રક્ષ્ભીનાયામણ ભદંદય ફધંામા.  

 જે વખં્માભા ંરઔ વતથં છડલા રાગ્મા એ ીયાણાના ઔયતાશયતા ભાટે ફહુ ંભટી ખચિંતાન તલમ શત. 

 આ વભમ,ે વજ્જજાદ નળીનન દાલ ઔયનાય ળભશદુ્ઙીન કાઔી જે તાન ેીય અન ેછુા ઈભાભન મખુ્મ અતધઔાયી શલાન દાલ 
ઔયત શત, તને ેાછી તાદઔમાની યીત ાલાનુ ંળરૂ ઔયી દીધ ુ.ં 

 આખાઉ સ્રાઈડ 190 થી 192ભા ંજણાવ્મા િભાણ,ે જે વતથંીન ેઈભાભ ળાશન લળં યુ થઈ ખમ શલાની કફય નશતી, તલેા 
રઔ અંધ તલશ્વાવ યાકીન ેતભેન ેભાનલા રાગ્મા. 

 તાના ાટીદાય તભત્રની ભદદ રઈન ેતાના જુના તભત્ર ટેર ઔયવન અયજણ છાબમૈાન ે“ઔાઔા”ની ખાદી ય ફવેાડી દીધા. 
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 2. નલતનતભિત તાહકમા - (1 / 3): 

 વતથંનુ ંઅક્સ્તત્લ કતયાભા ંજઈને, ગપુ્તી વમદુામના નેતા એટરે મખુ્મ ઔાઔા ઔે ઔફયના મજુાલય ઔે યકેલાે, 
વજ્જજાદ નળીનન દાલ ઔયનાય, ળભસદુ્ઙીન ફાલાના ભાખાદળાન શઠે, થંનુ ંફાહ્ય શીન્દુલાદી સધુાયા ઔયલાનુ ં
ળરૂ ઔયુું. 

 આન શતે ુએટરજ શત ઔે વતથંના અનમુામીને વનાતની બાઈની તનિંદા ન વશલી ડે. અને વતથંને 
મકુ્સ્રભ ધભા વભજીને છડીને ખમેરા અનમુામી ાછા વતથંભા ંલે. 

 આના ઔાયણે ગપુ્તી તાની ક એઔ રૂઢીલાદી દશિંદુ તયીઔે શલાન ભજબતુ દાલ ઔયી ળઔે અને 
ઇસ્રાભન ઔઈ િબાલ ન શલાનુ ંણ ઔશી ળઔે. 

 તેભના નલા ફધંામરા “કાના”ન આંઔાય ણ એઔ યંયાખત દશિંદુ ભદંદયના જેલ આલાભા ંઆવ્મ. તે 
કાનાના નાભ તલષ્ણનુા ૧૦ભા ંઅલતાય આધાદયત “તનષ્ઔરઔંી ભદંદય” તયીઔે યાકલાભા ંઆવ્મા. 

 તેલીજ યીતે ીયાણાની દયખાશનુ ંનાભ ફદરીને “વભાધી” યાકલાભા ંઆવ્યુ.ં અને ીયાણાને “િેયણા ીઠ”નુ ં
નાભ આલાભા ંઆવ્યુ.ં 
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2. નલતનતભિત તાહકમા - (2 / 3): 

 જાણઔાય અને તલદ્વાન વતથંીન ેખીનાનન ેપયીથી રકલાનુ ંનાજુઔ ઔાભ આલાભા ંઆવ્યુ,ં 
જેભા ંઆ બક્ક્તભમ ખીતભા ંઇસ્રાભી ળબ્દ અને વદંબોને ફદરાલીને તેની જગ્માએ દશિંદુ ળબ્દ 
મઔુલાભા ંઆવ્મા. 

 શારભા ંીયન દાલ ઔયનાય ળભશદુ્ઙીન કાઔીના સ્લખાસ્ત તતા અશભદ અરી કાઔીએ વતથં 
ય છાલેરા સુ્તઔ અને રેક ય િતતફદં મઔુલાભા ંઆવ્મ અને ઉય જણાલેર િભાણે 
પયીથી રકામેરા, જુના સુ્તઔન મૂ વદેંળ ફદલ્મા લખય, ફાહ્ય દશિંદુ રૂ ધયાલતા, નલા 
સુ્તઔનુ ંજાશયેભા ંીયાણાના સુ્તઔારમભા ંિદતળિત ઔયીને તેનુ ંલેચાણ ઔયલાનુ ંળરૂ ઔયુું. 

 એઔ િખ્માત રેકઔ અને વળંધનઔાય, જે ઈભાભળાશીના રેક ય અતધઔાય ધયાલતા શમ 
એવુ ંભનામ છે, તેલા આ રેકઔ, વમંખલળ, ઔચ્છના એઔ ખાભભા,ં વતથંના જૂના ધાતભિઔ 
વાદશત્મને, ફાહ્ય દશિંદુ રૂ આલાનુ ંઔાભ ઔયતા એલા એઔ વ્મક્ક્તને ણ ભળ્મા ંશતા. 231 

... નલતનતભિત તાદઔમા ...  

 જુની હયબાા નલી હયબાા 
હુવનૈના દયલાયભા ં શદયલળંભા ં
અરી ળાશ / નય ભશમ્ભદ ળાશ તનષ્ઔરઔંી નાયામણ 

ળાશ / ઈભાભ શયી / તલષ્ણ ુ

ભસ્જીદ / કાનુ ં/ જગ્યુ ં ભદંદય 

વદૃદ્ઙીન વશદેલ 

કુદયતી ધભા ભશા ધભા 
ખદુા તનષ્ઔરઔંી 
ઔફય વભાધી 
લપાત ાભીમા વભાધી રીધી 
વાશફેજી યભાત્ભા 
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 બાાત પક્ત તલચાય વભજલાનુ ંએઔ વાધન છે, એલ તવદ્ચાતં ઊબ ઔયલાભા ંઆવ્મ. 
 ભટા બાખના અનમુામીને અયફી બાાને મવુરભાન વાથે જડે છે અને તેના ંઔાયણે 

અસતુલધા અનબુલે છે અને ફીજી ઔભ વાભે અયફી બાાના ળબ્દ ધયાલતા ધભાની લાત 
ઔયલાભા ંળયભામ છે. એટરે અયફી ળબ્દને શટાલીને દશિંદુ/બાયતીમ ળબ્દ મઔૂી દેલાભંા ંઆવ્મા 
છે. જ આ ફદરાલ ન ઔયત ત ભટા બાખના અનમુામી વતથંને છડી દેત, જે વતથંને 
વાતજ નદશ. 

 ઔની જૂા ઔય છ એ ભશત્લનુ ંછે ન ઔે ઔઈ બાાભા ંઔય છ. તનષ્ઔરઔંી નાયામણ ઔશ ઔે અરી 
ઔશ, ઔઈ પયઔ ડત નથી. ફન્ને અલ્રાશના નાભ છે. તે દશિંદુદેલના નાભ નથી. આલી યીતે 
વભજાલીને ઇસ્રાભના મૂ તત્લને ાછના દયલાજે ગવુડલાનુ ંસતુનતશ્ચત ઔયુું છે. 

 આલી યીતે વભજાવ્મા ફાદ જુના વતથંી જ ન વભજે અને જૂની લાત ઔડી યાકે ત તેને 
એલ જલાફ આલાભા ંઆલે છે ઔે; જ તભને એભ રાખત ુ ંશમ ઔે મૂ ળબ્દ નશતા ફદરલા 
ત મૂ સુ્તઔ લાચંલાથી તભને ઔણ યઔે છે? મૂ સુ્તઔ લાચંને. 
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પેયપાયને ઔેલી યીતે વભજલાભા ંઆવ્મા 

 
2. નલતનતભિત તાહકમા - (3 / 3): 

 ગજુયાતભા ંદશિંદુ યાષ્રીમતાની બાલના ભજબતુ શલાના ઔાયણે ીયાણા યંયાન ે
ફચાલલાના શતેથુી આ પેય પાય ઔયલાભા ંઆવ્મા. 

 “અધીકુતા” યીત ેઔયેરા ંપેય પય / ફદરાલ તાદઔમાના ઔાયણે ઔયલાભા ંઆલરે. 
 તાજા પેયપાયના ઔાયણે એવુ ંજલાભા ંઆવ્યુ ંછે ઔે વતથંી વભાજની નલી ઢેી આ 

પેયપાયન ેતયતજ સ્લીઔાયી ર ેછે તનેા ઔાયણે તભેના વનાતની બાઈ વાથ ેએઔતા 
અન ેવશઔાય જાલી યાકી ળઔે. વાથ-ેવાથ ેદશિંદુ લાદી દયક્સ્થતતભા ંયાશત અનબુલી 
ળઔે.  

 આના દયણાભ ેનલજુલાન લખાન ેઅવરી વતથંન ઇસ્રાભ વાથ ેવફંધં છે તનેાથી 
ત ેવંણૂા યીત ેઅજાણ છે.  
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 3. મૂ ઓખને ર્કાલલી – (1 / 2): 

 ભક્કભ ણે દશિંદુ દેકાલ અનાલીને, વાદશત્મ અને દિમાભા ં“પેયફદર” ઔયલાનુ ંમખુ્મ ઔાયણ 
વતથંની આખલી ક ટઔાલી યાકલાન િમત્ન શત. 

 ળભશદુ્ઙીન કાઔીએ, આલી યીતે દશિંદુત્લના દશભામતી દ્વાયા થતી ટીઔાને અટઔલાની વાથે એલા 
વભમે ઔે જમાયે અનમુામીની વખં્મા ખચિંતા જનઔ યીતે ગટતી શતી, ત્માયે વતથંનુ ંઅક્સ્તત્લ 
સતુનતશ્ચત ઔયુું. 

 આ ઔળીવ ઔંઈ વશરેી નશતી. એઔ વઔાવના ઔરાફાજીભા ંવતંરુન જાલલા જેવુ ંઔઠીન ઔાભ 
શત ુ.ં એઔ ફાજુ વતથંને દશિંદુ રૂ આલાનુ ંઔાભ શત ુ ંત્માયે ફીજી ફાજુ તેની આખલી ક 
વચલાઈ યશ ે(દશિંદુ ધભાભા ંબી ન જામ) તેનુ ંકાવ ધ્માન યાકલાની જરૂય શતી. 

 ફીજી ફાજુ, તેભના તતા, અશભદ અરી કાઔી, દ્વાયા છામેરા સુ્તઔ અને રેકએ તેભનુ ંઔાભ 
વશલેુ ંઔયી દીધુ ંશત ુ.ં ઔાયણ ઔે તે રેકન ે“દશિંદુ” દયબાા લાયીને શરેાથંી તૈમાય ઔયલાભા ં
આલેર શતા. 
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 3. મૂ ઓખને ર્કાલલી – (2 of 2): 

 મુફંઈ વાલાજતનઔ રસ્ટ અતધતનમભ ૧૯૫૦ શઠે ીયાણાનુ ંરસ્ટ ઔેટેખયી “E” ભા ંનોંધામલુ ંશલાના ઔાયણે 
ઔયવન ઔાઔાને ભદદ ભી. અક્ષય “E” ભા ંખફનવાિંદાતમઔ વસં્થાને નોંધલાભા ંઆલે છે. એટરા ભાટે, 
અતધકૃત યીતે, વતથંની દિમા ચકી મકુ્સ્રભ અને ચકી દશિંદુ દિમા છે એભ ન ઔશી ળઔલાનુ ંતેભને ઔાયણ 
ભી ખયુ.ં 

 ૧૩-૦૮-૧૯૯૮ના ઔયવન ઔાઔા વાભે દાકર થમેરા એઔ ઔટા ઔેવભા ંજલાફ આતા ઔયવન ઔાઔાએ યજૂઆત 
ઔયી શતી ઔે ીયાણાભા ંજૂા ઔયલા શતે ુબખલાનના ત્રીમાભી (મતૂતિ) ખચત્ર નથી રખાડલાભા ંઆવ્મા. જે ખચત્ર છે, 
તે પક્ત વજાલટ ભાટેજ છે. 

 દશિંદુના ધાતભિઔ અને જૂમ ્ ખચન્શન ફેલડ ભતરફ ઔાઢીને વતથંી સુ્તઔભા ંએલી યીતે છાલાભા ં
આવ્યુ ંઔે દશિંદુના ્ ને જભણેથી ડાફી ફાજુ લાચં ેત, અયફી ળબ્દભા,ં “અરી” લચંામ (જુલ સ્રાઈડ ન.ં 37નુ ં
પટંુ). 

 તાદઔમાના તવદ્ચાતં િભાણે, ફદરા પક્ત ફાહ્ય શતા. વાચી ક ક્યાયે ણ ફદરલાભા ંઆલી નશતી. 

 યણનીતત ફહુ વય શતી. તાદઔમા લાયીને એલી દયક્સ્થતત તનભાાણ ઔયલી ઔે જેભા ંજમાયે જઈએ ત્માયે 
વતથંને દશિંદુ ધભા વાથે જડી ળઔામ અને જરૂય જણામ ત્માયે ઇસ્રાભન બાખ ણ ફતાલી ળઔામ. વાદશત્મ 
અને દિમાન ફેલડ અથા આી, જેલ જરૂય ડે તેલ અથા ઉબ ઔયી દશિંદુ ઔે મકુ્સ્રભ ધભા વાથે જડી ળઔામ. 

 

236 

... નલતનતભિત તાદઔમા 



20-Apr-2011 

119 

 
 તાદઔમાની ભદદથી, લા 1931ભા,ં વૈય્મદ અશભદ અરી કાઔી ઇસ્રાભી ધાયણાને લેદદઔ તત્લ વાથે 

જડલાભા ંએટરા વપ યહ્યા ઔે દશિંદુ ભશાવબાએ વતથંને ળઔંા મકુ્ત જાશયે ઔયીને લેદદઔ ધભા જાશયે ઔમો. 
 ૧૯૯૦ થી ૨૦૦૦ લચ્ચેના દામઔાભા ંવતથંી દ્વાયા, તાદઔમા લાયીને, વાધ ુવભંેરન ણ આમજીત 

ઔયલાભા ંઆવ્મા. અને તેભા ંતેભને ભશદ અંળે વપતા ણ ભી. 
 ત્માય છી અતલચરદાવ ભશાયાજ જેલા અમઔુ દશિંદુ ધાતભિઔ નેતાએ ીયાણા વતથંને એઔ દશિંદુ થં તયીઔે 

જાશયે ઔમો. 
 ણ દશિંદુ નેતાએ ઔશલેાતા િભાણ ત્ર અમઔુ ળયત ને આધીન આપ્મા શતા. તે ળયત શતી ઔે ીયાણાના 

વચંારઔએ થંને દશિંદુ ધભા તયપ લાલ અને વતથંને ઇસ્રાભ તયપ જતા ંઅટઔાલલ. 
 ણ દશિંદુ ધાતભિઔ નેતાને ીયાણા દ્વાયા તાદઔમાના થતા િમખની જાણ ન શલાની યેૂ યૂી વબંાલના દેકામ 

છે. લાસ્તલભા ંદશિંદુ નેતા તાદઔમાના તળઔાય થમા છે એવુ ંચખુ ંદેકાઈ આલે છે. 

 આના ઔાયણે ઔાઔાન ફન્ને ક્ષ વાથે વાય વફંધં જલાઈ યહ્ય. દશિંદુ તેભના ઔાભને વદં ઔયલા ંરાગ્મા 
અને તેભને વાથ આલા રાગ્મા. ત્માયે ફીજી ફાજુ, વૈય્મદ મસુ્રાભનને કફય શતી ઔે ઔાઔા તાદઔમાન િમખ 
ઔયી યહ્યા છે. એટરે શારની દયક્સ્થતત થડા દદલવ ભાટેજ છે. જમાયે દશિંદુનુ ંદફાણ છુ ંથઈ જળે, ત્માયે 
તે ાછા ઇસ્રાભી મૂ તયપ લી જળે. 
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4.7 અ.બા.ઔ.ઔ.ા. વભાજની 
ઉદાયતા અને તેની વાથે દખ 

અ.બા.ઔ.ઔ.ા. વભાજના વદસ્મની રાખણીન દુબાલ 
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 1. અ.બા.ક.ક.ા. વભાજની ઉદાયતા: 
 1980ના દામઔાના અંતસધુીભા ંરખબખ વંણૂા ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતત દશિંદુ ધભા અનાલી ચઔુી શતી. 
 ફાઔીના ફચી ખમેરા જુજ વતથંીન ેદશિંદુ ધભાભા ંબાલલા ભાટે અ.બા.ઔ.ઔ.ા. વભાજે 

ઉદાય નીતત અનાલીને તેભને દદરથી આલઔામાા. વભાજના અન્મ રઔના વંઔાભા ંઆલીને 
જરદીથી તાન વતથં ધભા છડી દે, અને તાના બાઈ તાથી અરખ ન થઈ જામ 
તેલી ઊચ્ચ બાલના યાકીને વતથંીને વભાજના ઔામાિભભા ંબાખ રેલાની છૂટ આલાભા ં
આલી. 

 દૂબાાગ્મલળ અ.બા.ઔ.ઔ.ા. વભાજના નેતાને તાદઔમાની ઔઈ જાણઔાયી નશતી. એના ઔાયણે 
વતથંી તાદઔમા ાે છે તે લાતથી તે વંણૂા યીતે અંધાયાભા ંયહ્યા. ફાહ્ય દશિંદુ દેકાલના 
ઔાયણે તે છેતયાઈ ખમા. વતથંી પેય પાય ઔયીને દશિંદુ ધભાભા ંબલાન િમત્ન ઔયી યહ્યા 
છે એભ વભજીને તે તનતશ્ચિંત થઇ ખમા. 

 વભાજના વાધાયણ વભ્મને ણ આવુજં રાખત ુ ંશત ુ.ં વતથંી દશિંદુ ધભા અનાલલાના વાચા 
યસ્તા ય ચારી યહ્યા છે અને જરદીથી દશિંદુ ફની જળે એભ વભજી યહ્યા શતા. ઔઈએ 
વતથંી ય ળઔંા ન ઔયી. 
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 2. વાભાજીક વાંફાંધો પયી સ્થાપ્મા: 
 જમાયે વનાતાનીની ઔે દશિંદુની નલી વભાજ યચાઈ, ત્માયે વતથંી વાથે દીઔયીની રેલડ 

દેલડ વદશતના ફધા વાભાજીઔ વફંધં ઔાલાભા ંઆવ્મા શતા. તે વફંધં પયીથી ચાલ ુઔયી 
દેલાભા ંઆવ્મા. 

 1980ના દામઔાના અંતભા ંયશી ખમેરા વતથંીને વભાજભા ંબાલલાના શતે ુથી, 
અ.બા.ઔ.ઔ.ા. વભાજના રઔએ ઉદાય નીતત અનાલીને ઔામેરા વાભાજીઔ વફંધં પયીથી 
જડયા. 

 અ.બા.ઔ.ઔ.ા. વભાજની ઉદાય નીતતના ઔાયણે વતથંી ય વભાજ તલશ્વાવ મઔુલા રાખી. 
 વતથંીને ણ વભાજન એઔ બાખ ખણલાભા ંઆલલા રાગ્મા. ફીજા દશિંદુ વભ્મના જેટલુ ં

તેભને ણ ભાન વન્ભાન ભલા રાગ્યુ.ં 
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 3. વભાજ ઉય યોક્ષ તનમાંત્રણ: 
 ણ વતથંીએ ચતયુાઈથી એઔ યણનીતત ફનાલી અને તેના િભાણે ધીયે-ધીયે 

અ.બા.ઔ.ઔ.ા. વભાજની (“વભાજ”) વસં્થાભા ંખ ેવય ઔયતા ખમા. જરદીથી ઔેન્િીમ 
વભાજ અને ખાભ સ્તયની વભાજભા ંણ ઉચ્ચ શદ્ઙા બખલલા રાગ્મા. 

 ડમતં્ર એટલુ ંઊંડુ ંશત ુ ંઔે વભાજના વનાતની નેતાની તાઔાત અને ઔભજયીની નોંધ રેલાતી. 
 વનાતની નેતાની ઔભજયીન પામદ રઈને તેભના કયાફ વભમભા ંતેભને ભદદ ઔયીને 

તેભને તાના ળમભા ંરઈ રેલાભા ંઆલતા.  
 તેભની ળમભા ંઆલેરા વનાતની નેત તેભન તલયધ નદશ ઔયી ળઔે એભ જાણીને વતથંી 

દયક્સ્થતતન પામદ રેલા રાગ્મા. અ.બા.ઔ.ઔ.ા. વભાજને નફી ઔયી દેલાન તેભન છુ 
ઔામાિભ ચયીછુીથી આખ લધાયલા રાગ્મા. 

 દયક્સ્થતત એટરી કયાફ થઈ ખઈ શતી ઔે વભાજ અને વભાજના નેતા (વનાતની નેતા) 
યક્ષ યીતે વતથંીના તનમતં્રણભા ંઆલી ખમા. 241 
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 4. ચતયુાઈ બમો પ્રચાય (1/2): 
 અ.બા.ઔ.ઔ.ા.વભાજ ઉય તનમતં્રણ ધયાલતા વતથંી નેતા શભેળા ીયાણા વતથં અને 

તેની વસં્થા વાથે લપાદાય યહ્યા. 
 અ.બા.ઔ.ઔ.ા.વભાજ નફી થતી ખઈ, ણ ફીજી ફાજુ, વતથંીએ ીયાણા વતથંની 

વસં્થાભા ંધાતભિઔ અને વાભજજઔ િખતત ઔયતા ખમા. જમાયે ફીજી ફાજુ અ.બા.ઔ.ઔ.ા.ભા ં
ફેઠેરા તેભના ભાણવએ વનાતાનીની િખતત અટઔાલલાના યેૂ યુા િમાવ ઔયતા યહ્યા. 

 વભાજનુ ંતનમતં્રણ ભેવ્મા ફાદ, તેએ વભાજ અને ધભા જુદા શલાન નલ તવદ્ચાતં ઉબ 
ઔયલા ંરાગ્મા. વભાજભા ંદયેઔ વ્મક્ક્તને ઔઈ ણ ધભા ાલાની છૂટ છે તેલી લાત ઔયલા ં
રાગ્મા. 

 આ તવદ્ચાતંના ભદદથી, વભાજભા ંઔઈને ણ ધાતભિઔ મદુ્ઙા ઉાડલા નશતા દેલાભા ંઆલતા. 
વતથંીને જે જઈત ુ ંશત ુ,ં તે ભલા રાગ્યુ.ં આભ ઔયલાથી વનાતાનીની ાવેથી તેભની 
ધાતભિઔ િચાય, ખચિંતા અને લાત યજુ ઔયલાન ભચં ણ છીનલી રીધ. 
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4. ચતયુાઈ બમો પ્રચાય (2/2): 

 યણનીતત ફહુ ંવય શતી. વભાજભા ંઔઈ ણ વ્મક્ક્તને ઔઈ ણ ધભા ાલાની છૂટ છે, એલી 
લાત ચરાલીને વભાજભા ંધભા ભાટે શનૂ્મ અલઔાળ ઊબ ઔયી દેલ.  

 ઔાયણઔે વનાતાની ાવે (આજ સધુી) ધભાનુ ંમખુ્મ સ્થાન ન શત ુ.ં રઔ ધાતભિઔ મદુ્ઙા ય 
મજુાઈ જામ અને ઔઈ ણ ધાતભિઔ િલાશભા ંબી જામ તેલી યીતે ઔભજય ફની જામ. 

 જમાયે વભાજભા ંઆ ઔભજયી લધી જામ ત્માયે વતથં ધભાને રઔ વાભે મઔુીને તેભને 
વતથંના િલાશભા ંબતા ઔયી દેલા. 
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 5. પ્રચાયની અવય: 
 ચતયુાઈથી ફનાલેર યણનીતત અને િખડંા ઔાભ ઔયી ખયુ.ં વનાતનીના દશતની લાત ઔયલા 

લાા દફાલભા ંઆલતા ખમા. વભાજ અને ધભા જુદા છે એલી લાત ઔશીને ગણી લકત 
વનાતાનીન ેવભાજભા ંફરલા ણ ન દેલાત ુ.ં 

 વનાતાની ાવે તાની લાત યજુ ઔયલા ભાટે ઔઈ ભચં ન યશલેાના ઔાયણ,ે તેના ભનભા ં
િધ, ફેચૈની અને નાયાજખી ઉઔલા રાખી. 

 ફીજી ફાજુ વતથંી ાવે તાના ધાતભિઔ ઉદે્ઙળને ાય ાડલા ભાટે તેભની વસં્થા તૈમાય 
શતી. તેની ભદદથી તાના ધાતભિઔ ઔાભ યુા ઔયતા યહ્યા. ધાતભિઔ મદુ્ઙા ય વનાતાની 
રખબખ િેક્ષઔ તયીઔે યશી ખમા. 

 જે રઔ વનાતાનીના દશતનુ ંઔાભ ઔયતા, તેભનુ ંભનફ તડલા ભાટે, તેભના વાભે કટી 
રીવ પદયમાદ અને કટા ઔટા ઔેવ દાકર ઔયલાભા ંઆલતા. 
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 6. યભેળબાઈ (યભણીકબાઈ) લાઘડીમા વાથે એક ક્રૂય ઘર્નાનો દાખરો: 
 લા 2005ભા ંયભેળબાઈએ, નાયામણ યાભજી રીંફાણીના સુ્તઔ  “ીયાણા વતથંની ર અને 

વત્મન િઔાળ”ભા ંથી અમઔુ મખુ્મ રેકન ેચાતનમા/ેમ્રટેભા ંછાવ્મા અને તે ેમ્રેટને 
તેભના ખાભના ંરઔભા ંતલતદયત ઔયુું. સ્લાબાતલઔ છે ઔે વતથંીન ેઆ લાત વદં ન ડી. 

 વતથંીએ ઔાલતરંુ યચીને એઔ કટી રીવ અને ઔટા પદયમાદ નોંધાલી. તેભા ંતેએ એલ 
દાલ ઔમો ઔે ફેંખરયભા ંયશલેા લાા યભેળબાઈ, તેભના તતા અને તેભના દાદા ીયાણાભા ં
જઈને ધાઔ ધભઔી ઔયીને ભાય કટૂ ઔયી. તાન ઔેવ લધ ુભજબતુ ઔયલા ભાટે તેએ યાત યાત 
ળાક્ષીદાય ણ ઉબા ઔયી રીધા. 

 જમાયે લાસ્તલભા ંતેભના દયલાયના ઔઈ ણ વદસ્મ ક્યાયે ણ ીયાણા ખમાજ નથી. 
 યભેળબાઈને વફઔ ળીકાડલા ભાટે, તેભના દયલાયને વડંલીને તેભને વતાલલાનુ ંદુષ્કૃત્મ 

ાછન મખુ્મ ઉદે્ઙળ, વભાજના વાભાન્મ લખાને એઔ ઔડઔ વદેંળ આલાન શત. ણ જળભા ં
શળ કઈ ફેઠા અને ભરૂી ખમા ઔે યભેળબાઈના દાદા તેલકતે ૯૭ લાના છે. જે ઉભયભા ંચારી 
ન ળઔામ, તે ઉભયભા ંતેએ ભાય ીટ ઔયી? અને તે ણ ૧૫૦૦ ઔી.ભી. દૂય જઈન?ે 245 
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 7. અ.બા.ક.ક.ા. વભાજ રગબગ ાાંગી: 
 આ વભમ દયમ્માન કટી રીવ પદયમાદ અને ઔટા ઔેવની વખં્મા ખચિંતાજનઔ સ્તયે શચી 

ખઈ. ખાભે ખાભથી કટા ઔેવના અવખં્મ દાકરા ભલા રાગ્મા. ફધા ઔેવ ાછ મખુ્મ શતે ુ ં
વનાતાનીન ેશયેાન યેળાન ઔયલાનુ ંશત ુ.ં 

 કટી રીવ પદયમાદ અને ઔટા ઔેવ દાકર ઔયલાન ઔઈ ભઔ છડલાભા ંન આલત ઔે જેના 
થઔી વભાજભા ંએલ ડયન વદેંળ ભઔરી ળઔામ ઔે જુલ વતથંની વાભે થળ ત આલા શાર 
થળે. 

 રઔભા ંડયન ભાશર ઊબ ઔયલાભા ંતે ગણી શદ્ઙ સધુી વપ ણ યહ્યા. આના ઔાયણે ઔઈ 
ણ જગ્માએ વતથંની લાત આલે ત રઔની િતતદિમા એલી થલા રાખી ઔે “જલાદને ઔણ 
ભાથાકટૂ ઔયે અને વતથંી વાભે દુશ્ભની લયે”. 

 ઔઈના વાથ લખય, વનાતાની અવશામ ભશસેવુ ઔયલા રાગ્મા. વનાતાનીની ઔન્િીમ વસં્થા 
રખબખ તનન્દ્ષ્િમ ફની ચઔુી શતી. રઔને વભાજનુ ંખોયલ અને વદિમતા ાછી રાલલા ભાટે 
ઔઈ યસ્ત સજુત નશત. 246 
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8. દગો વાંણૂમ શતો: 

 ખાભે ખાભભા ંવતથંના અત્માચાયની લાત થતી. ણ ઔઈનાભા ંતેની વાભે ફરલાની દશમ્ભત અને તાઔાત 
નશતી. 

 વતથંીને ભાન અને િેભ વાથે તાનાભા ંબાલલાની “વદબાલના” જે વનાતાનીએ ઉદાય નીતત 
અનાલીને દેકાડી શતી, તેના ંફદરાભા ંતેભને દખ ભળ્મ. તેભની ીઠ ાછ કજંય બઔયુ ંશત ુ.ં 

 વશનળીરતા અને ઉદાયતાન જે યસ્ત અનાવ્મ શત તેન વતથંીએ વનાતાનીને ઔભજય ઔયલા ભાટે 
ખેયઉમખ ઔમો. 

 વભમ ફદરાઈ ગમો શતો. યણનીતત ફદરલાની જરૂય જણાલા રાગી. ધલયાભ ભશાયાજની િેયણાથી 
યતનળી ફાાએ, જે “વદબાલના” લાી અવયઔાયઔ યણનીતત અનાલીને, વતથંી ભાટે વભાજના 
“દયલાજા” “ખલુ્રા” યાખ્મા શતા, તે દયલાજાને શભંેળની ભાટે “ફદં” ઔયલાન વભમ આલી ખમ શત.  
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 1.  ક્રૂયતા અને અત્માચાયો વાભે ઉકાર્: 
 કટા ઔેવના આધાયે, વતથંી, વનાતાનીના ંબખે તાન પામદ ઔયલા રાગ્મા. ઔઈ ણ ફાજુથી ઔઈ 

ભદદ આલતી ન દેકાલાના ઔાયણ,ે ખભે તેભ ઔયીને વનાતાની ઔેવથી ીછ છડાલલા ભાખંતા શતા. 

 દ્ચતતવયના વસં્થાઔીમ ભદદના અબાલે વનાતાનીનુ ંભનફ બાખંલા રાખી ખયુ ંશત ુ.ં 

 લાતાલયણ એટલુ ંકયાફ થઈ ખયુ ંશત ુ ંઔે રઔ વનાતનીના દશતની લાત ઔયલાથી ખબયાલા રાગ્મા શતા.  

 ણ બાગ્મલળ રઔએ તાના તલશ્વાસ ુતભત્ર વાથે લાત ઔયલાનુ ંચાલુ ંયાખ્યુ ંઅને તેભન ફા તભત્ર વાભે 
ઔાઢતા યશતેા. 

 જરદીથી રઔને કફય ડી ઔે તે એઔરા નથી. ફીજા રઔની બાલના અને તલચાય તેભના તલચાય વાથે 
ભે છે.  

 રઔના હૃદમની ીડા અને દુુઃક એલા સ્તય સધુી શચી ખમા ંશતા ંઔે ફવ રઔના િધન બડઔ થલાનીજ 
લાય શતી. 
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 2. તનણામમક ચફિંદુ (Turning point); પ્રમખુ વાશફેની ભરૂ: 
 નલેંફય 2008ભા ંઅ.બા.ઔ.ઔ.ા. વભાજના િમકુને વતથંીનુ ંનકત્રાણાભા ંફધંામેરા નલા  

“કાના”ંના (તાદઔમાના ંઔાયણે આ કાનને તનષ્ઔરઔંી નાયામણ ભદંદય ઔશ ેછે) ઉદગાટનનુ ંઆભતં્રણ 
ભળ્યુ.ં આ કાનાનુ ંફાહ્ય રૂ એઔ યંયાખત દશિંદુ ભદંદય જેવુ ંઆલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ.ં 

 ીયાણા વતથંના ંઔાયણે ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતતની જે દૂખાતત થઈ શતી તેન ઇતતશાવ ખલાશ છે. ફન્ને 
નૈતતઔ અને તઔનીઔી ઔાયણવય િમકુ વાશફેનુ ંતે ઔામાિભભા ંજવુ ંફીનવ્માજફી શત ુ.ં આલા 
વજંખભા ંજ િમકુ વાશફે તે ઔામાિભભા ંજામ ત વાભાન્મ જનતાભા ંકટ વદેંળ જામ, 
એનાભા ંઔઈ ફે ભત નશત.  

 આભતં્રણની જાણ થતા,ં યતનળી ફાાના દીઔયા દશમ્ભતબાઈએ િમકુ વાશફેને તે ઔામાિભભા ંન 
જલાની વરાશ આી. તેભજ દેળબયના ંજુદી જુદી જગ્માએ લવતા રઔએ ણ િમકુ વાશફેને 
ત્મા ંન જલાન અનયુધ ઔમો. 

 ણ દુબાાગ્મલળ, રઔની રાખણીન ખ્માર ન યાકીને િમકુ વાશફે તે ઔામાિભભા ંખમા. 
250 
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 3. રોકોનો િોધ અને અવાંતોની જ્લાા ફૂર્ી: 

 ફીજી ફાજુ રઔના ભનભા ંવખત િધ અને અવતંની જ્લાા ફટલાના અણી ય આલી શોંચી શતી 

 રઔને એઔ નેતાની જરૂય શતી ઔે જે વતથંના અત્માચાય વાભે તેભની બાલના વ્મક્ત ઔયત આલાજ ઔેન્દ્ન્િમ 
વભાજ સધુી શચાડી ળઔે. 

 તા. ૦૭-૦૮-૨૦૦૯ (07th August, 2009) (i.e., 7/8/9)ના શ્રી દશમ્ભતબાઈ યતનળી કેતાણીએ ૧૯ ભીનીટનુ ં
હૃદમને ધ્રજુાયી દેત ુ ંબાણ, અ.બા.ઔ.ઔ.ા. વભાજની જાશયે/જનયર વબાભા ંઔયુું. તેભને વભાજના નેતા ય 
ચક આંક્ષે ઔમો ઔે તે વભાજને અલે યસ્તે રઈ જઈ યહ્યા છે. અને વભાજના સ્થાઔ વભ્મએ જે ઔડી 
ભશનેત અને રઈના ંાણી ઔયીને ઉબી ઔયી છે, તેને તે ફખાડી યહ્યા છે. 

  હશમ્ભતબાઈનુાં બાણ:            ક્ક્રક કયો (વભમ: 18m-6s) 

 વનાતાનીઓના િોધ અને અવાંતો રૂી જ્લાાને નાની ચચનગાયી ભી 
અને જ્લાા તો ફવ બડકી ગઈ. 
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 4. યભેળબાઈ લાઘડીમાની વભાજભાાં ધયકડ – (1 / 2):  

 તા. ૨૭-૦૨-૨૦૧૦ના ંઔેન્દ્ન્િમ વભાજના ઔામાારમભા ંયભેળબાઈની થએરી ધયઔડના દઔસ્વાએ 
વતાનીની ચલભા ંતેજી રાલી દીધી. આ દઔસ્વાના રીધે વંણૂા વભાજ જાગતૃ થઈ ખમ. 

 જમાયે આણે આ દઔસ્વા ાછના શારાત અને થમેર કટા નાટઔ ય નજય ઔયીશુ ંત્માયે 
આણને આ ધયઔડલાા દઔસ્વાનુ ંભશત્લ વભજાળે. 

 દશમ્ભતબાઈનુ ંતા. ૭-૮-૨૦૦૯નુ ંબાણ થમા છી જ્ઞાતતના (વભાજભા ંનદશ, ઔાયણઔે વતથં 
વભાજ જુદી છે) ફન્ને ક્ષ લચ્ચે વભજૂતીના િમાવ થલા રાગ્મા. 

 ફન્ને જુથભા ંવભજુતી થામ એટરે વભાધાન ઔયલા ભાટે વતથંી અને વનાતાની લચ્ચે 
તા. ૨૭-૦૨-૨૦૧૦ના ંતભદટિંખ ફરલાભા ંઆલી. 
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 4. યભેળબાઈ લાઘડીમાની વભાજભાાં ધયકડ – (2 / 2):  

 એઔ ફાજુ યભેળબાઈને વભજુતીની તભટીંખભા ંફરાલીને ફીજી ફાજુ રીવને તૈમાય ઔયલાભા ંઆલી. 
અભદાલાદથી કાવ રીવને તેડાલીને વતથંીના નકત્રાણાના નલા “કાના”ંભા ં(તનષ્ઔરઔંી નાયામણ 
ભદંદય)ભા ંતેભને ઉતાય આલાભા ંઆલેર શત. આક દદલવ રીવ આયાભ ઔયતી યશી. 

 દદલવ યુ થલાની અણીએ આવ્મ ત્મા ંસધુી યભેળબાઈ તાની લાતને ભક્કભતાથી તભદટિંખ વભક્ષ યજુ 
ઔયલાભા ંવપ યહ્યા શતા. સ્લાબાતલઔ છે ઔે વતથંી તેભની લાતથી ગેયાઈ ખમા શતા. એટરે રખબખ 
વાજંના ૫:૦૦ લાખે અભદાલાદથી તેડાલેરી રીવ તભદટિંખ રૂભભા ંઆલીને યભેળબાઈની ધયઔડ ઔયી. 

 આશ્ચમાની લાત એ છે ઔે રીવના શચલાથી શરેા ંફીનફરાલેરા ીયાણા વતથંના ૨૦૦ જેટરા 
વતથંી શરેાથંી આલી શચ્મા શતા. આ લાતથી એઔ લૂા-નીમજીઔ િચંની ખધં આલે છે અને જાણે 
આ વતથંીને રીવ ઔામાલાશીની શરેીથી જાણ શતી એવુ ંવભજાઈ આલે છે.  

 કયેકય ળયભની લાત છે ઔે વભાજના એઔાદ ફે નેતા તળલામ, ફાઔી ફધા વઔંટની ગડીએ તે જગ્માએથી 
ખામફ થઇ ખમા શતા. 
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 5. વાંફાંધોભાાં કા – (1 / 3): 

 શલે વતથંીન ઈયાદ એઔ અંધાને ણ વાપ દેકાલા રાગ્મ. 
 એઔ ફાજુ વભાજભા ંળાતંત અને એઔતાની લાત ઔયે અને ફીજા ફાજુ શાથ ભયડલાની યણનીતત 

અનાલે. 
 યભેળબાઈની ઔેન્દ્ન્િમ વભાજના િાખંણભા ંથમેરી ધયડઔના દઔસ્વાએ વાખફત ઔયી આપ્યુ ંઔે 

ઔેન્દ્ન્િમ વભાજના ઉચ્ચ અતધઔાયાત્લ ભાટે તેને ઔઈ વન્ભાન નથી. 
 જમાયે આ લાતની કફય આખના ગરાની જેભ પેરાઈ ત્માયે દેળબયભાથંી વતથંી વાથે 

શભંેળ ભાટે ફધા વફંધં ઔાી નાકલાના ઔડઔ ખરા ંરેલાની ભાખંણી થલા રાખી. 
 વનાતની વસં્થાના ગણા વભ્મએ ખલુ્રે આભ આલીને આ વ્માજફી અને વાચી ભાખંનુ ં

વભથાન ઔયલા રાગ્મા. 
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 5. વાંફાંધોભાાં કા – (2 / 3): 

 અ.બા.ઔ.ઔ.ા. વભાજના નેતાએ દયક્સ્થતતની ખબંીયતા વભજીને અને રઔની રાખણી જાણીને ખફુ 
ઊંડ તલચાય ઔમાા છી  તા. ૨૫ ભાચા ૨૦૧૦ના એઔ શ્વેત ત્ર ફશાય ાડ્ુ.ં તેભા ંચકલટ ઔલાભા ંઆલી ઔે 
આ વભાજ વનાતાની દ્વાયા, વનાતાનીના દશત ભાટે ઉબી ઔયલાભા ંઆલી છે. તેભા ંવતથંીને ઔઈ 
સ્થાન નથી. 

 અ.બા.ઔ.ઔ.ા. વભાજે તેભના ફધંાયણભા ંલધ ુખરુાવા ઔયતા પેયપાય ઔયી નાખ્મા. તા. ૦૭ ભે ૨૦૧૦ના 
અ.બા.ઔ.ઔ.ા. વભાજના વભ્મની એઔ જાશયે (જનયર) વબા ફરલાભા ંઆલી. જેભા ંજખંી ૨૫,૦૦૦ થી ણ 
લધાયે ભાણવ શાજય શતા. આ વબાભા ંફધંાયણભા ંલધ ુચકલટ ઔયતા પેયપાય વાય ઔયલાભા ંઆવ્મા. તેભા ં
કાવ ઔયીને ઔે આ વભાજ પક્ત વનાતાનીની શતી, છે અને બતલષ્મભા ંણ યશળેે એલી ચકલટ થઈ ખઈ. 
અેક્ષા તલયીત આ ફધંાયણીમ પેયપાય તનતલિયધ અને વલાાનભુતે વાય થઈ ખમ. 
(નોંધ: વાધાયણ યીતે, વભાજની જાશયે વબાભા ં૨૦૦૦થી લધાયે ભાણવની શાજયી ન શમ. આલી જખંી વખં્માભા ં
રઔની શાજયીથી ચખુ ંથઈ જામ છે ઔે વાભાન્મ ભાણવને તાના ધભા િત્મે ઔેટરી ઔાજી છે અને તેના ંભાટે તેભના 
નેતાને વભથાન આલાની તેભને ઔેટરી ખચિંતા છે.) 

 ફધા વફંધં ઔાલાભા ંઆવ્મા અને વતથં વાભે ઔડઔ લરણ અનાલાની નીતત અનાલી. 
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5. વાંફાંધોભાાં કા – (3 / 3): 

 દશમ્ભતબાઈ અને તેભના વાથીદાયએ અખખણત વબા બયલાનુ ંચાલુ ં
યાખ્યુ.ં જમા ંજામ ત્મા ંતેભને એઔ નામઔન આલઔાય ભલા રાગ્મ. તેભને 
રઔ તયપથી ખફુ વભથાન ભળ્યુ.ં 

 તેભની ભશનેતન ેઔાયણે આજે ણ વનાતની ચલની ખતત જલાઈ યશી 
છે. 

 જરદીથી વનાતાનીની ફીજી વથંાએ ણ વતથંીને ફાઔાત 
ઔયલાના ઠયાલ, ફધંાયણ વાય ઔમાા. રખબખ ફધીજ વસં્થાભા ંઆલા 
ઠયાલ / પેયપાય તનતલિયધ અને વલાાનભુતે વાય થમા.ં 
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6. વતાંથીઓ જજદ્દ ય અડયા (1 / 3): 

 ણ વતથંીએ તાની જજદ્ઙ ન છડી. તાન લટ યાકલા ભાટે એઔ ીઠ 
ાછ ગા ઔયલા જેવુ ંઔાભ તેએ ઔયુું. ખભ ેતભે ઔયીન ેનામફ ચયેીટી ઔતભળનય, 
યાજઔટ ાવથેી વભાજની વબા અન ેઔામાઔભાભા ં“ઔડલા ાટીદાયન ઇતતશાવ” 
નાભની સુ્તઔના અનાલયણ ય યઔન આદેળ રઈ આવ્મા. 

 ળયભની લાત છે ઔે નામફ ચયેીટી ઔતભળનયે એઔ તલલાદબમો આદેળ ફશાય ડય. 
ઔામદાના જાણઔાયનુ ંભાનલાનુ ંછે ઔે ઔતભળનયે ઔઈ ણ વિા લખય આલ આદેળ 
ફશાય ડય છે. તભેણે ઔામદાની આથીઔ ઔરભન ઉમખ વબા અટઔાલલા (ખેય 
વતંલધાતનઔ ઔદભ) અન ેઇતતશાવ ગ્રથંનુ ંતલભચન અટઔાલલા જેલા ંફીન-આથીઔ 
ઔાભ વાભ ેલામો છે.  
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 6. વતાંથીઓ જજદ્દ ય અડયા (2 / 3): 

 તા. ૦૭ ભે ૨૦૧૦ના ફરાલેર જાશયે વબા છી આમજજત તા. ૧૨ ભે ૨૦૧૦ના સ્લખણિભ ભશત્વલ ઔામાિભભા ં
વભાજનુ ંચંભ અતધલેળન દયમ્માન અમઔુ મઠુ્ઠીબય વતથંીએ એજ તનમભન તલયધ ઔમો જેણે વભાજે 
વલાાનભુતે વાય ઔમાા શતા. 

 તેએ શખંાભ ઊબ ઔમો અને પ્રાન્દ્સ્ટઔની ખયુવી શલાભા ંઉડાડીને ભશત્વલ ફખાડલાન િમત્ન ઔમો. ણ 
રીવ તયતજ શયઔતભા ંઆલી અને દયક્સ્થતતને ઔાબભુા ંઔયી રીધી. આ ગટનાનુ ંલીડી યેઔડીંખ ણ 
થમેર છે. 

 એટલુ ંફધુ ંથઈ જલા છી ણ આ રઔએ વનાતાની વાભે કટી રીવ પદયમાદ નોંધાલી. અને ઔામાિભ 
ફખાડલાન આક્ષે વનાતાની ય ઔમો. ણ અંદય અંદય તે ભાને છે ઔે કયા ગનુેખાય ત તેજ છે 
અને વાચી લાત વભજમા છતા,ં વનાતાનીને શયેાન યેળાન ઔયલાના શતે ુથંી આ કટી પદયમાદ નોંધાલી છે. 

 આ પદયમાદભા ંભજાની લાતત ઈ છે ઔે ઔઈ વનાતની તાનાજ વનાતની ઔામાિભને ળા ભાટે ફખાડે? ઔઈ 
ણ વાભાન્મ ભાણવ ણ આ લાત વભજી ળઔે ઔે, શભેળની જેભ, વતથંીએ શડશડત ુ ંકટંુ અને ફીન 
બતુનમાદી પદયમાદ નોંધાલી છે. 
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6. વતાંથીઓ જજદ્દ ય અડયા (3 / 3): 

 વનાતાની વાભ ેકટી રીવ પયીમાદ નોંધાલલાન વીરવીર ચારતજ યહ્ય. 
આજ સધુી ધભા િદેયત કટા ઔેવ ગણી જગ્માએ નોંધાલરેા છે. નોંધ ન રલેામરા 
ગણા ઔેવની લાત લાયંલાય વબંાલા ભે છે. 

 આ ફધી લાત અશીં જણાલલા ાછન ભઔવદ એટરજ છે ઔે લાચઔનુ ંધ્માન એ 
લાત ય રઇ જવુ ંછે ઔે વતથંી તભેના ઔભાથી દળાાલ ેછે ઔે તેન ેતભેનાથી 
થમરેા કટા ઔાભન ઔઈ ણ છતાલ નથી થત. 

 તભેણે દશિંદુની ક યાકલી છે અન ેમવુરભાની નીઝાયી ઈસ્ભાઈરી ધભાન ે
લપાદાય યશવે ુ ંછે. 
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 7. વનાતાનીઓની વાચી િાાંતત: 

 વનાતાની બરી બાતંત જાણ ેછે ઔે બતલષ્મભા ંણ તભેના રઔન,ે કટી રીવ પદયમાદ અન ેઔટા  ઔેવની ભદદથી, શયેાન યેળાન ઔયીન ે
તભેનુ ંભનફ તડલાની ઔતળળ ચારતીજ યશળે.ે 

 તભેની યણનીતત એ શળ ેઔે જમાયે તભેન ેએવુ ંરાખ ેઔે ઔટાન ચઔુાદ તભેના તલરૂદ્ચ જળ ેત્માયે બાલનાતભઔ અીર ઔયીન ેઔે છી, ળાતંતની લાત 
ઔયીન ેઔે છી, બાઈ બાઈની પયજની આદળાલાદી લાત માદ ઔયાલીન ેઔે છી તભત્ર અન ેદયલાય ાવથેી દફાણ રઇ આલીન ેખભ ેતભે ઔટા  
ફશાય વભજુતી ઔયી રળે.ે જેના થઔી તભેન ઔામદાઔીમ રેઔ યેઔડા જલાઈ યશ.ે 

 આજ સધુી તેએ વનાતાની તલરૂદ્ચ આ શતથમાયન બયયુ ઉમખ ઔમો છે અન ેબતલષ્મભા ંણ ઔયતા યશળે ેતનેા ંતલ ેઔઈ ળઔંા નથી. 

 ણ યભાત્ભાની કૃાથી વનાતાનીએ તભેની વાભ ેથતા કટી રીવ પદયમાદ અન ેઔટા  ઔેવની ફીઔ વાભ ેભજબતુ િતતયધઔ ળક્ક્ત ઉબી 
ઔયી રીધી છે. તભેન યલુા લખા ફહુ ંબણરે ખણરે છે જેના ઔાયણ ેતભેન ેળક્ક્ત અન ેઆત્ભતલશ્વાવ ભે છે. 

 વનાતાનીના આત્ભતલશ્વાવ, વભાજ િત્મ ેતભેની િતતફદ્ચતા (commitment) અન ેતભેના જાશયે િલચનથી ચખુ ંદળાાલ ેછે ઔે તેએ આ 
વચાઈન સ્લીઔાય ઔયી રીધ છે અન ેછેલ્ર ભાણવ જીલ ેત્મા ંસધુી રડલા ભાટે તે તમૈાય છે. 

આ િાાંતત કામભ ભારે્ છે. 
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4.9 આળઔંા 

કય બમ ળને છે? 

261 

 
 શારની ઔ.ઔ.ા.જ્ઞાતતભા ંઉદબલરેી ફીજી િાતંતના દયણાભ,ે વભમ જતા,ં વતથંી 

દશિંદુથી અરખ ડી જળ ેઅન ેતભેની દશિંદુ ક કતયાભા ંઆલી જળ.ે 
 ત્માય ફાદ ધીયે ધીયે, તભેની મૂ ક “મભુના મવુરભાન” તભેના ઉય શાલી 

થઈ જળ.ે 
 એઔ લકત તભેની આ ક છાઈ જળ ેત્માયે એ થં દશિંદુ ધભાની ઔડથી છુટીન ે

તભેનુ ંમૂ ઇસ્રાભી ધભા તયપ લી જળ.ે 
 જેલી યીત ેમૂ વતથંી કજા ધીયે ધીયે મૂ ઇસ્રાભ તયપ લી ખમા, તભે 

ીયાણા વતથં ણ તભેના નઔળા ઔદભ ય ચારીન ેમૂ ઇસ્રાભભા ંબી જળ.ે 
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 લા 1975ભા,ં ેદયવભા,ં આખા કાનની આખેલાની શઠે એઔ અતધલેળન મજાયુ ંઅને તેભા ંએલ ઠયાલ વાય ઔમો ઔે 

જેના ઔાયણે તેભના ધાતભિઔ ખીનાનને નીચે જણાલેર ત્રણ બાખભા ંતલબાજીત ઔયલાભા ંઆવ્મા; 
1. વભસ્મા યહશત: જે ખીનાનભા ં“દશિંદુ તત્લ” ન શમ તેલા ંઅને કાના (જભતકાના)ભા ંતેભનુ ંયટણ ઔયી ળઔામ. 

2. થોડા હશિંદુ તત્લો: જે ખીનાનભા ંથડા દશિંદુ તત્લ શમ, તેલા ંતત્લને શટાલીને તેભની જગ્માએ ઇસ્રાભી તત્લ મઔૂી દેલા. 
જેભ ઔે “શયી”ની જગ્માએ “અરી”, “ગયુ”, “ીય” લખેયે. 

3. ફહુાં ઘણા હશિંદુ તત્લો: આના ઔાયણે વતથંીનુ ંિખ્માત દવ અલતાય ઉય ઔામભ ભાટે િતતફધં મઔુલાભા ંઆવ્યુ.ં 

 આલી યીતે ધીયે ધીયે વંણૂા કજા ઔભ, મૂ ઇસ્રાભભા ંબી ખમા છે. આધતુનઔ યખુને અને રઔભા ંઅભ્માવના ઉચ્ચ 
સ્તયને ધ્માનભા ંયાકીને કજા ઔભ વભજી ખઈ છે ઔે, શલે તાદઔમાન ઉમખ ફયાફય ન ઔશલેામ. એટરે ભાનલૂાઔ 
તેલએ જાશયે ઔયુું ઔે તેભન ધભા મવુરભાન ધભાનુ ંએઔ પાટંું છે અને ચકા ઇસ્રાભને અનાલાની ઔતળળ ઔયળે. આના 
ઔાયણે તેભના અનમુામી વમ્ભાન અનબુલલા રાગ્મા અને અન્મ ધભા લાા ણ તેભને આદયની નજયથી જલા 
રાગ્મા. 

 દુબાાગ્મલળ, ીયાણા વતથંને આ લાત વભજાઈ નથી. જેટર લધ ુવભમ તેભને રાખળે, તેટલુ ંતેભને લધ ુનઔુવાન 
થળ.ે એઔ લકત તાદઔમા ાલાનુ ંફદં ઔયી દેળે ત જે અનમુામી યશળેે તે દદરથી વતથં ાળે અને ફધા 
વાચા વતથંી થળે. 263 

કજા ઔભે ઔેલ યસ્ત અનાવ્મ? 

 
એટલુ ંત સ્ષ્ટ દેકામ છે ઔે જમાયે વતથંના ધાતભિઔ 

નેતાની ઔડભા ંવંણૂા વભાજ આલી જળે, ત્માયે રઔ 
ાવે વતથં ાલા તળલામ ઔઈ તલઔલ્ નદશ ફચે. ત્માય 
ફાદ વતથંના ધાતભિઔ નેતા ચતયુાઈ લાયીને તે 
થંભા ંધીયે ધીયે ઇસ્રાભી તત્લ ઘવુાડીને થંને મૂ 
ઇસ્રાભ તયપ રઇ જળે. 

આલી યીતે ીય વદ્રદુ્ઙીનનુ ંઅધરંુૂ યશલે ુ ંઔાભ રંુૂ થળે. 
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 આ િસ્તતુત (Presentation) દ્વાયા એઔ લાત ચકી વભજાઈ આલ ેછે 

અને એ છે ઔે વતથંી તાદઔમાની ભદદથી ચતયુાઈ બયી યણનીતત 
તૈમાય ઔયી છે. દયક્સ્થતત િભાણે ઔાઔીડાની જેભ યંખ ફદરે અને 
અભીફાની (આઔાય ફદરત જીલ) જેભ આંઔાય ફદરી ળઔે. 

 જમાયે રઘભુતી શળ ેત્માયે તેભન શાલ બાલ, લળે ભૂા અને આચયણ 
ફહુભતી જેલ શળ.ે 

 ણ, એઔ લકત તેભની ાવે તનમત્રણ આલી જામ, ત્માયે તેભન 
અવરી ઇસ્રાભી રૂ અને આચયણ અનાલી રે. 
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 ફાહ્ય દયક્સ્થતત અનરુૂ તે તાની ક ફદરી નાકે. ગણી 

લકત ઔઔીડાની જેભ યંખ ફદરીને દશિંદુ દેકાલ ઔયળ ેઅને અભીફાની 
જેભ આંઔાય ફદરીને દશિંદુના યીત યીલાજ, િાથાના અને 
યંયા ણ ાળ.ે 

 આજે વતથંી ફધી ફાજુથી વંડાઈ ખમા છે. એટરે વતથંન 
ત્માખ ઔયીને ફાહ્ય દશિંદુ દેકાલ અનાલી રેળ,ે જાણે દશિંદુ ધભા સ્લીઔાયી 
રીધ શમ. 

 આલા વજંખભા ંતેભના ય તલશ્વાવ યાકલ અવબંલ છે. તેભની લાત 
અને ઔભો ય બયવ મઔૂી ળઔામ નશી. 

267 

... વાયાળં ...  

 
 આ દયક્સ્થતતભા ંજાણલા જેલી ભશત્લની લાત એ છે ઔે, દયક્સ્થતત અનકુુ વતથંીની 

ક, વાદશત્મ અને શ્રદ્ચા, તેભની વસં્થા, લખેય ત્રણ મદુ્ઙાની આવ ાવ પમાા યાકળે. 
1. ઈભાભ ળાશ 

2. શઝયત અરી ઔે તનષ્ઔરઔંી નાયામણ 

3. ીયાણા ક્સ્થત ઈભાભ ળાશની દયખાશ 
નોંધ: બતલષ્મભા ંતે નાભ ફદરળ,ે નલા વ્માખ્માન ઉબા ઔયળ,ે વાદશત્મ ફદરળ,ે (તાદઔમ ાળ)ે 
ણ તભેની ક ઉય જણાલરે ત્રણ મદુાની આવ ાવ પમાા યાકળ.ે 

 વતથં ઉય નજય યાકલાલાાએ ઉય જણાલેર ત્રણ મદુ્ઙને ધ્માનભા ંયાકલા ડળે. 
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 એઔ દશિંદુને ઇસ્રાભ તયપ જત જઈને તેનુ ંભન 
ીડામ, ણ વતથંીન ેબેખા યાકે ત ફીજાં 
દશિંદુને નઔુવાન શચાડીન ેલધ ુતઔરીપ આે. 

  
ઔ.ઔ.ા. જ્ઞાતતએ વતથંીથી છેડ પાડીન ેછા 

નઔુવાન લા યસ્ત અનાવ્મ. 
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એઔ દશિંદુની ીડા 

Real Patidar 
www.realpatidar.com   

mail@realpatidar.com 

www.facebook.com/realpatidar  
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